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 ىلوألا ةعبطلا ةددقم

 ذنم لاصتالا نونف نم نف ىم. ٠ ةددعتملا اهعورفو اهتاميسقت تناك ايأ لماشلا اهموهفمب ةياعدلا
 تاملنملا وأ لودلا نيب اميف : ىلودلا ىوتسملا ىلع ءاوس . رصاعملا انتقو ىتح ةيسايسلا مكحلا مظن روهظ

 ريغ تامظنملاو ةيداصتقالا.و ةيسايسلا ىوقلا زكارمو بازحألا نيب : ىلخلدلا ىوتسسملا ىسلع وأ . ةيسلودلا
 تاودأ ىدحإ اضيأ ىهو . ىرخأ ةيحان نم نينطاوملاو ةيحان نم تاماعزلاو تاموكحلا نيب وأ . ةيموكحلا
 ... ةفلتخملا اهناكشأو ةددعتملا اهروص ىف تاباختنالا نابإ : ىدرفلا ىوتسملا ىلع عارصلا

 . ةيقالخألاو ةيعرشلا اهبيلاسأ ىف لثمتي قرشم هجو : نيهجو تاذ ' ةيلاصتا ةلمع ةياعدلاو
 . ةيقالخألا ريغو ةيعرشلا ريغ ةيئاعدلا بيلاسألا هنع ربعت ( قرشم ريغ ) نان هجوو

 بناج نم ةيسفنلا بردلاو . ( ةيسايسلا ةياعدلا ةصاخ ) بناج نم ةياعدلا نيب قيثو طابترا همئو
 بيلاسأ - ابلاغ - مدختست ةيسفنلا برحلا نأ كلذ . ةياعدلا نم ىقالخألا ريغ بناجلاب قلعتي ام اميسال . رخآ
 اذه ناك مث نمو .. تاعئاشلا بولسأ ” : ديدحتلا ليبس ىلعو . ةيقالخألا ريغو ةيعرشلا ريغ هياعدلا
 ةيسفنلا برحلا و ةيسايسلا ةياعدلا : ىموهفم نيب ىجهنملا طابترالا

 : ىه لوصف ةسمخ ىلع ةعزوم ةسيئر ركف سمخ نم باتكلا اذه نوكتي كلذ ىلع ءانبو

 : ةينادبلا روصعلا نم اءدب لاصتالا لئاسو روطتل ضرعتت : ىلوألا ةركفلا

 ءالقألاو ويدارلا مث . ةعابطلا عارتخاو ةءارقلاو ةباتكلا ةلحرمب ارورم . تايارلاو لوبطلاو ناخدلاو رانلا ىهو
 ١ تنرتنالاو ةيئاضفلا لاصتالا رامقأ ىف لثمتت ىتلا ةثيدحلا لاصتالا لئاسوب ءاهتناو . ةيئامنيسلا

 لاصتالا : ةيمالعإلا ميهافملا تافيرعتل أازجوم اضرع نمضتيو .٠ ةياعدلا موهفم نع : ةيناثلا ةركفلا
 'لوأ ثحبم ىف ةياعدلا - نالعإلا - ةماعلا تاقالعلا - ماعلا ىأرلا - مالعالا -

 . ةيئاعدلا تالمحلا ذيفنتو طيطختو . ةياعدلا ناكرأل الماش اضرع ' ىتثلا ثحبملا نمضتيو
 . ةياعدلا تاقوعمو . ةعونتملا اهبيلاسأو ةداضملا ةياعدلاو

 4 ًايناعد ًابولسأ رشع ةعست ىف اهرصح نكمأ ىتلا ) ةددعتملا ةياعدلا بيلاسأ نع : ةثلاثلا ةركفلا
 . اهمادختسا عئاشلا ةيسايسلا ةياعدلا بيلاسأ دحأ اهرابتعاب تاعاشإلا نع : ةعبارلا ةرهفلا

 . اثيدحو اميدق ةيسفنلا برحلا لئاسو مهأ - اضيأ - اهرابتعابو
 برحلا تاسرامم نم ةاقتسمو ةمهم بيلاسا ةسمخ نمضتتو : ةيسفنلا برحلا نع : ةسماخلا ةركفلا

 ( تاعئاشلا بولسأ فالخب ) ةرصاعملا ةيسفنلا



 بولسأ ء!ةيبرعلا لودلا دض ةيجوم ةضورعملا ةسمخلا نم بيلاسأ ةعبرأ نأ ةظحالملاب ريدجو
 نيعلا نيب رصم ىقلتتو . قارعلا دض ىداصتقالا راصحلا بولسأو . ةيبيللا ةيروهمجلا دض ةينطولا ةلزعلا

 بيلاسأو ٠ ىموقلا اهثارت ىف كيكشتلا ىلإ ىعسلا بولسأ : اهمهأ نم ةيسقئلا برحلا نم بيلاسأ ةدع رخالاو

 هفصب ١ رضمو ماع هجوب ةيبرعلا ةمألا نأ ىلع اهيف كشال ةلالد لدي امم ؛ ةينطولا ةدحولا قيزمت تالواحم

 اهفاعضإ ىلإ امود ىعست ىتلا ةيبنجألا ةيمالعإلاو ةيسايسلا رئاودلا ضعب ليق نم امئاد ةفدهتسم ةصاخ

 ةيملعو ةيفاقثو ةيمالعإو ةيسايس ةظقي بلطتي ىذلا رمألا ... ةيموقلا مث نمو .. ةينطولا اهتدحو قيزسمتو

 .ةيلوئسملا لمحت ىلع رداق , رصم بابش نم ىوق ليج دادعإ ىلع لمعلاو . ةيسفنلا تالمحلا كلت ةسهجاومل

 ... اهلبقتسمو رصم رضاحل ريخ ةقراب نوكيو . ةينطولا
 ..... ليبسلا دصق هللا ىلعو

 فلؤملا م1551 ربوتكأ : ةرهاقلا



 رادصإ ىلع مادقإلا دنعو ٠ د اذه نم ىثوألا ةعبطلا ذئافن دعب

 اهريوطتو ىلوألا ةءبطلا حيقنت متي نأ ىقطنملا نم ناك ةيناثلا ةعبطلا

 ظ . ( ةفاضإلاو فذحلا ) ىبولسأب

 (لاصتالا لئاسو روطت ) هتمرب لوألا لصفلا ىلع فذحلا بصنا ةهادبو
 ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلل ةثيدحو ةديدج بيلاسأ ةفاضإلا تلمش امنيب

 ماع هجوب برعلل " ةينويهصلا ةيرصنعلا ' اههجوت ىتلا بيلاسألا ةصاخ

 . صاخ هجوب رصملو
 اهنمضتت ) ةيساسأ راكفأ عبرأ فلؤملا اذه لوانتي كلذ ىلع ًءانيو

 0 :ىه ( ثحابم هعب . 1

 . ةيسفتلا برحلاو ةياعدلا لئاسو : ىلوألا ةركفلا

 ةيسفنلا ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا بيلاسأ : ةيناثلا ةركفلا

 برحلاو ةياعدلا بيلاسأ 5 اهنوك مغر ىهو ' تاعئاشلا " : ةثلاثلا ةركفلا

 ًايملع تولسألا اذه ةيدهأت ارظن ةلقتسم اثحبم اهلل انذرفأ انقل : ةيسنفتلا

 .. ءاوس دح ىلع ايلمعو

 . ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا تاكينكت : ةعبارلا ةركفلا

 56 ليبسلا 5 ىلع و

 فلؤملا ]

 ..دالقلا 1



 لوألا ثذحبملا

 ةيسفنلا برحلاو ةباعدلا ميجافم

 ةيمالعإلا تاحلطصملاو ميهافملا : لوألا بلطملا

 ةياعدلا تاموقم : ىناثلا بلطملا

 ةبيسفنلا برحلاو ةياعدلا لئاسو : ثلاثلا بلاملا



 و تاحلطسملاو ميهاقملا: : لوألا يبلطملا

 روطتب تروطتو تدتما ام ناعرس لوألا ماقملا ىف ةيعامتجا ةرهاظ ىتاسنإل لاصتالا

 ةايحلا ىحانم ةفاك ىف ىسيئرلا روحملا وه ىناسنإلا لاصتالا تاب ىتح اهدقعتو ةيرشبلا ةايحلا

 ٠ خلإ ... ةيضايرلا - ةيفاقثلا - ةيمالعإلا - ةيداصتقالا - ةيسايسلا :

 : اهمهأ نم ةددعتمو ةفلتخم اياوز لالخ نم " لاصتالا ' موهفم ىلإ رظنلا نكميو

 : ةسرامملا ووظنم ظ

 : ىه لحارم ةدعب ' هعون ناك ايأ ' قاصتالا رمز: ةنمرامسلا تيد نت

 . " لاصتالا لئاسو ' مادختسا ةلحرم -

 " لاصتالا بيلاسأ " ءاقتنا ةلحرم -

 . " لاصتالا تاكينكت " ديدحت ةلحرم -

 : ةفادحلا ووظنم

 : ىلإ ةيديلقتلا وأ ةثادخلا موهفم لالخ نم لاصتالا فينصت نكمي

 . ةروطتم وأ ةثيدح ةيلاصتا مظن -

 . ةيديلقت ةيلاصتا مظن -

 : لاصتالا لاجم ووظنم

 لاصتالا - .مسايسلا لاصتالا : اهمهأ نم ريبك دسح ىسلإ لاصتالا تالاجم ددعتت

 . خلإ ..... ىعامتجإلا لاصتالا - ىضايرلا لاصتالا - ىداصتقإالا

 : وصخشلا ووظفملا

 : ىلإ روظنملا اذه نم لاصتالا مسقنيو



 ' ظ 20207. ىصخش لاصتا *

 . ' ىميظنتلا لاصتإلا ' هيلع قلطي ام وهو ةمظنم وأ ةأشنم لالخ نم لاصتا “

 : ةهجاوملا ثيح نم

 : ىلإ لاصتالا مسقني

 . ىهجاوم وأ رشابم لاصتا -

 . ' لاصتا ةليسو ربع ' رشابم ريغ لاصتا -

 : ىهو هب رثأتتو عمتجملا ىف رثؤت ةيساسأ ميهافم ةتس دجوت ةيمالعإلا تاساردلا لاجم ىفو

 ةياعدلا - مالعإلا - لاصتالا

 . ةماعلا تاقالعلا - ماعلا ىأرلا - نالعإلا
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 لاصتالا

 لاصتالا

 ( ١ ) مقر لكشلا
 .تايلمع لخادت

 | ةماعلا تاقالعلا - ماعلا ىأرلا - نالعإلا- ةياعدلا - مالعالا - لاصتالا |

 ظ عمتجملا عم



 لاصتالا موهقم فيرعت

 اهنع ريبعتلا نكمي ةيساسأ رصانع ةسمخ نم نوكتت ةيلعافت ةيكيمانيد ةكرح لاصتالا
 ا : ىه ةيديلقت ةلئسأ ةسمخب

 ؟ لوقي نمل -؟ ؟ لوقي نم - ١
 ؟ ةليسو ىأب - ؛ > ؟ لوقي اذامل -*

 ؟ فده ىأل -ه

 (, مقر لكشلا )

 ال ىناسنإلا لاصتالا نأ ذإ عمتجملا ىف لاصتالا لاكشأ طسبأ وه ىلاصتالا لكشلا اذهو

 ال هنأ امك . ةدحاو ةبسانم ددصبو دحاو تقو ىفو دحاو لبقتسمو دحاو لسرم نيب امناد متي

 - ابلاغ - متي وهف « اكباشتو اديقعت رثكأ ىناسنإلا لاصتالاف , ةطيسبلا ةروصلا هذه ىلع متي

 ىفو ةرصاعمو ةددعتم تاقوأ ىفو ( ءاطسو - نيلبقتسم - نيلسرم ) فارطأ ةدع نيب

 ##)###و و ب ”ةفلتخم تابسانم

 : رظنا . لاصتالا موهفم نع تامولعملا نم ديزمل '

 . م 1514 ٠ ملقلا راد : تيوكلا . ةيلودلا ةياعدلاو ريهامجلاب لاصتالا ٠ ردب دمحأ )١(

 م ١93317 , ةيرصملا ولجنألا ةبتكم: ةرهاقلا:ماعلا ىأرلاو ريهامجلاب لاصتالا ٠ ميلحلا دبع نيدلا ىيحم )1

 تاساردلل ةيبرعلا هسسؤملا : توريب . بيطخلا رمع : ةمجرت .٠ ىريهامجلا لاصتالا ٠ رنيب . ر . نوج (؟)

 .,م /١341 .رشنلاو



 : لاصتالا رصانع

 . : ىه ةيساسأ رصانع ةسمخ نم لاعفلا لاصتالا نوكتي
 . ىلاصتا طسو دوجو )١( لاصتالاب مئاقلا )١(

 نيقلتملا روضح / دوجو (:) 1 ةيلاصتالا ةلاسرلا (*)

 لاصتالل ىباجيإلا رثألا (6)

 ظ : ىلاصتالا ىع انقإلا جودتلا

 ٠ ةيحان نم ( لاصتالا ءارجإ درجم ) ىلكشلا ىنعملاب لاصتالا نيب ىرهوج قرف كانه

 وه لاعفلا لاصتالاب دوصقملاو . ىرخأ ةيحان نم ( لاعفلا لأاصتالا ) ىعوضوملا لاصتالاو
 عبرأب لاصتالا رمي نأو دبال اذه ققحتي ىكلو ؛ " ىباجيإلا لعفلا در ' هنع مجني ىذلا لاصتالا
 نكمي ام وهو لاصتالا نم ةوجرملا ةجيتنلا ىهو ةريخألا ةلحرملل لصي ىتح ةبقاعتم لحارم
 !  ' ىعانقالا ىلاصتالا مرهلا " هيلع قلطن نأ

 . ("؟) مقر لكشلا هحضويو

 211225 22 تتار ئ 2 2 2 2 2 22211 1 22 2 22 222222222 22ر27 ربيت ا ا ا ا ا ا تل 2 ل



 ظ

 ( " ) مقر لكشلا

 ( ىعانقإلا مرهلا ) ىلاصتالا ىعانقإلا جردتلا



 ]111111111 مالعإلا موهفم فيرعت

 ' ةماعلا ءارالاو تاعوضوملاو ثادحألاو رابخألل ةرمتسمو ةيرود رشنو ثب ةيلمع وه

 ظ ] (). ةددعتملا ةايحلا تالاجم ىف تاعونملاو

 -: ةيمالعإلا ةيلمعلا ناكرأ
 : ىلي اميف ةيمالعإلا ةيلمعلا ناكرأ ديدحت نكمي فيرعتلا اذه ءوض ىلع

 : ةيمالعإلا ةيلمعلا ةعببط -أ

 ا 00000 1 ىلإ مسقتت
 ٠ ( ةءورقملا ) ةعوبطملا مالعإلا لئاسو قيرط نع : رشن .٠

 . ةيئرملاو ةعومسملا مالعإلا لئاسو قيرط نع : ثب

 : رعفلاو ثبلا ةيرارمتس 1- ب

 :.رادصإلا ةيرودو ةيرارمتسالاب مالعإلا ةليسو مستت نأ بجي ذإ

 . ( ةيلصف - ةيرهش فصن - ةيرهش * - ةيعوبسأ - ةيموي )

 ٠ : مالعإلا كاع وضوم - ج

 ةيلحم ثادحأ - تامولعم - رابخأ : ريبك دح ىلإ عونتتو مالسعإلا تاعوضوم ذذتتت

 ظ . حتلإ...... ماك ىأر تايعامتجا - هيفرت - ةيملاع و

 2000 ظ ظ : رظنا ٠ " مالغإلا مزه“ نع تامولعملا نم ديزمل
رت . ةيجراخلا ةسايسلاو مالغال7 لئاسو , ىتافريس نوميس - ؛

جلا : ةزهاقلا: مينغ ىفطصم دمحم : ةمج
 ةفرعملا رشنل ةيرصملا ةيعم

 8 3١552 , ةفاقثلاو
2 0 0 

ب ريهمجلا٠ لاصتالا . ردب دمحأ 5
 , ةيمنتلاو عيوطتلاو مالعإلا ني

 عيزوتلاو رشنلا ءابق : ةرهاقلا
 ٠ ١1491

لعإلا", نيسح دمحم ريمس -"
أولاو ريهامجلاب لاصتالاو ما

 بتكلا ملاع : ةرهاقل ٠ ماعلا ى
 ,. ا١ؤمل# ٠

| ١541 

 «ء ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا . لاصتالا بيلاسأو لئاسو ةسارد ىف ةمدقم + نسح ىدمح

-٠ 



 | : : مآلعألا فالاجم - د

 5 ةيفاقث - ةيداصتق 3 ةيسايس مالعإلا لئاسو اهداترت ىتلا تالا جملا | خي ع 2:

 . خلإ.... ةيضاير - ةيملع - ةهينيد - ةيعامتجا

 ]1110101012 : ةيباعدلا

 : ةياعدلا موهفم فيرعت

 (*) : ىه ةياعدلا .

 ريغ وأ ىقالخأ طمن تاذ ةرشابملا ريغ. ةرشابملا لاصتالا بيلاسأ نم ةعومجم

 مهعانقإ دصقب سانلا نم ةنيعم ةئف ىلإ ةهجوملاو ؛ ردصملا ةلوهجم وأ ةمولعم . ىقالخأ
 3 (7 . نيعم عوضوم وأ ةركفب

 ظ . معططتع 0مامتمم :ماعلا ىأرلا

 هاجت « ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ ام عمتجم ىف دئاسلا وأ بلاغلا ىأرلا وه ماعلا ىأرلا
 . ممتجملا اذه ىف ةراثم ةلكشم وأ ةيضق

 باتكلا هلوأنتي ىذنأ روظنملا قفو عونتتو ددعتت ماعلا ىأرلا تافيرعت نأ ركذلاب ريدجو
 7 . نوركفملاو

 م0151 _: نالعإلا

 . : 16, طيترألا قرشلل يمالعإلا زكرملا : ةرهاقلا « - ىلوألا ةعبطلا - ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا . ىضاقلا لامك دمحم
 ظ : رظنا ؛ ةياعدلل ىرخأ ميهافم نع ةفرعملا نم ديزمل

 ما , ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا « ةياعدلاو مالعإلا « ةزمح فيطللا دبع (1)
 141١؟ . ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا ٠ ماعلا ىأرلاو لاصتالا « دبعلا ىلدع فطاع (' :)
 ١195 2 ىبرعلا ركفلا واد : ةرهاقلا ؛ ماعلا ىأرلاو لاصتالا ىلإ لخدم . دبعلا ىلدع فطاع (' ؟) (1 1 )ممم , آ . . موططتءع همزروتوو ةهل 20م2ع3808 - ( 10.1 : ركوزإ 2 عوعطوما هصل هتصكامم ) . 0ع ,. 6 1 : رظنا « ماعلا ىارلا نع ليضصقتلا نم ديزمل ' '

١7 , 
 ةنيدملا ةبتكم : ةرهاقلا , ةيمالعإلا تاسايسلاو ماعلا ىأرلا . ليحك باهولا دبع

)١( 



 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم لاصتا ةليسو ربع عوفدم رجأ لباقم ةمدخ وأ ةعلسل جيورتلا نف وه

 ... ”7نالعإلا موهفمل ةعونتم ىرخأ تافيرعت دجوت فيرعتلا اذه بناجبو

 متطلاع 1219 1 5 : ةماعلا تاقالعلا

 ("): ةماعلا تاقالعلا فيرعت

 فادهأ قيقحت ىف لاعفو ىباجيإ لكشب مهست , صاخ عباط تاذ ةفيظو ىه ةماعلا تاقالعلا

 ظ ظ : قيرط نع ةأشنملا
 مهماهمو مهفئاظو ةيدأت نم ةأشنملاب نيلماعلا نكمت ىتلا ةبسانملا فورسظلا هنميهت -

 ظ ْ . راكتباو ةيدجب

 . مهنيب نواعتلا ديطوتو اهب نيلماعلا نيب ةمظنملل ءامتنالا حور ثب -
 مجح ةدايز ىلع لمعلاو اهل رمتسملا مهدييأت بسكو ةمظنملا عم نيلماعتملا ةلامتسا -

 ظ . ةمظنملل ىجراخلا روهمجلا

 ةددعتمو ةعونتم ىرخأ تافيرعت دجوت « ةماعلا تاقالعلا موهفمل فيرعتلا اذه بناجبو
006 

 ..... ' !ةماعلا تاقالعلا موهفمل

 : رظنا + نالعإلا موهفم نع ةفرعملا نم ديزمل "3
 )١4( ةيرصملا ولجنألا ةيقكم : ةرهاقلا « نالعالا . تاباص ليلخ . ١954/7

 )١5( ةيتالعإلا تالمحلا طيطخت ؛ نيسح دمحم ريمس ٠ ء. برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا ١45

 )١5( تاعماجلل ةعابطلا راد : ةرهاقلا « ىتالعإلا لاصتالا ةيلمع « ملاعلا توفص , ١944
 1 : فلؤملا !''

 : 0 سعر

 )١1( ةماعلا تاقالعلل ةيملعلا سسألا ؛ ةوجع ىلع ١ بتكلا ملاع : ةرهاقلا . ١1915

 ١195 . بتكلا ملاع ةرهاقلا . ةماعلا تاقالعلا . نيسح دمحم ريمس(4١)

 )١5( ةفيلخ ىنسحو نيطسلف عيدو ةمجرت . نف ةماعلا تاقالعلا . ربريب دراودإ ٠ فراعملا راد : ةرهاقلا . ١526
 )٠١( ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا « مالعإلاو ةرادإلا سب ةماعلا تاقالعلا . ىرهوجلا دمحم دومحم « ١454

 ) )5١نيرخآو نابعش دمحم ىدمح ٠ ةطرشلا ةيلك : ةرهاقلا ء ةطرشلا ىف ةماعلا تاقالعلا ٠ 1554



 ةيسفنلا برحلا

 : ةيسقنلا برحلا فيرعت

 : اهنأب ةيسفنلا برحلا فيرعت نكمي

 ( ةعراصتملا فارطألا نيب ىجولوديألا عارصلا ةرادإ نف )

 : ةيسقنلا برحلا موهفم لوح ىرخأ وظن تاهجو

 :رجوابنبل لوب ءه

 ةعومجم فطاوعو لوقع ىف ريثأتلا دصقب ةياعدلا لاكشأ نم لكش ىأل ططخم مادختسا نسخ

 ضرغ قيقحتل كلذو ١ ةقيدص وأ ةدياحم وأ ةيداعم
 ٠ نيعم ىكيتكت وأ ىجيتارتسا

 :وعتف خالص ه
 ٠ ٠

ا قيقحتل ةدعاسم ةليسو درجم ىه هيسفنلا برحلا
 ملسلا تقو ىف ةلودلل ةيموقلا ةيجيتارتسال

 ظ . ءاوسلا ىلع برحلاو

 "ا مببو فماع 5

يطحت وحن ىعسلا ةيسفنلا برحلاب دصقي :
 رييغت درجم تسيل ىهف ؛ ؛ ةيموقلا تاذلا ىف ةقثلا م

 اذ ىف ةقثلا لع دقو نوما قف ثبح فقومل لوحت اها« او طاع قيصعت أ

 : ىنعي اذهو ءامتنالا كلذ لوح رودت ىعامج لعافت ةيلمع اهنإ ؛ ةيموقلا

ورشم ريصت لئاسولا عيمج نإف برح لككو « « لاتق وأ برح ىه -
 . ةع

عفادم افرطو امجاهم افرط ضرتفت ىأ ؛ ودعل هجوت اهنأ 5
 . ا

أ ىهو - لاتقلا ىف ةفورعملا ةدعاقلا نأ ٍِ
 ةحيحص لظت - عافدلل ةليسو ريخ موجهلا ن

 . ةيسفنلا برحلا ىف اضيأ ةقلطمو

 . "١17 ءرشنلا ةهج مولعم ريغ : ةرهاقلا . ىبرعلا نطولا ىف ةيسفنلا برحلا ٠ عيبر دماح (22)



 ةملكلا هذه ةينعت ام لكب ةننقمو ةحضاو ةطخ ضرتفت - لاتق لكك - ةيسفنلا برحلا -
 حالسو ىدنجو دئاق وه لاتقلا نأ امكو لحارم - راودأ - فادهأ - ةدايق : ناعم نم
 ٠ صئاصخلا هذه لثمت ةيسفنلا برحلا كلذكف ةكرعملا اهيلع رودت ضرأو

 حرتقملا ' فيرعتلا نإف ةيسفنلا برحلا موهفمل تافيرعتلاو لاوقألا هذه ةحص مغربو . نكلو
 تالاجمو تاعوضوم لكل هلومشو موهفملا اذهل ىرصعلا ىنعملا لثمي ةيسفنلا برحلا موهفمل
 : وهو ةيسفنلا برحلا

 ٠ ةعراصتملا فارطألا نيب ىجولوديألا عارصلا ةرادإ نف ىه ةيدقللا تول"

 نم ةيداصتقاو ةيسايس مظنو تادقتعمو راكفأو ةيجولوديأ ضرف ىه ةيسفنلا برحلاف

 ةدارإ ضرف ىه ةيركسعلا برحلا نأ نيح ىف . فارطأ ةدع وأ رخا فرط ىلع ام فرط بناج
 برحلا نإف نيتلاحلا اتلك ىفو ... ىركصلا عاضخإلاب وأ لالتحالاب ءاوس رسخا ىلع فرط
 برحلاو ) - رخآلا فرطلا فاعضإو عاضخإ ىلإ فدهت ( ةيسسفنلا وأ ةيركسعلا ءاوس )
 . دحاو نأ ىف ةيسفنلا برحلاو ةيركسعلا برحلا مادختسا ىه ( ةلماشلا

 : ىلي ف ةيعسكنلا برحلا موهقم ناكرأ ديدحت نكمي فيرعتلا اذه نمو
 : ةيسفنلا برحلا فارطأ 3

 ظ : ىلودلا ىوتسملا ىلع
 ةهجاوم ىف ىلود عمجت ىأ ٠ لود ةعومجم وأ ىرخأ ةلود ةهجاوم ىف ةلود نوكت دق

 ىميلقإ عمجت دض ًايميلقإ اعمجت نوكي دقو ؛ ( خلا ... ىداصتقا - ىركسع ) رخا ىلود عمجت
 ظ . ىرخأ ةيلود تائيه دض ام ةئيه نوكت دقو , رخا

 :( ىلخادلا ) ىلحملا ىوتسملا ىلع و

 وأ ( ىبزحلا عارصلا ) ةلودل لخاد ةيسايسلا بازحألا نيب ةيسفنلا برحلا روثت دق
 ىف ةيسفنلا برحلا مدختست دقو . ( ىباختنالا عارصلا ) ةفلتخملا ةيسايسلا ىوقلا نيب
 _...-ةلودلا_لخاد ةيقرعلا تاعارصلا



 : يىدرشلا ىوتسملا ىلع و

 ةيرشبلا تاعمجتلاو تالئاعلاو دارفألا نيب ةيسفنلا برحلا بيلاسأ ضعب مادختسا عيشي

 . ةيضايرلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالاجملا ىف

 : ةيسكقنلا بوحلا فادجأ

 وأ ةيفاقث ىأ ةيداصتقا وأ ةيسايس نوكت دقف : ةيسفنلا برحلا تاياغو فادهأ عونتت

 برحلا هيلإ هجوملا ) رخالا فرطلا فاعضإ ىلإ ىعست ةياهنلا ىف اهنأ الإ . خلإ ... ةينيد

 . ةيسفنلا برحلاب ءىدابلا لوألا فرطلل هعاضخإو ( ةيسفنلا
 : فادهألا نم نيعون ىلإ - اينمز - ةيسفنلا برحلا فادهأ ميسقت نكميو >>

 : لجألا ةدودحم فادهأ

 . ةددحم ةينمز ةرتفب وأ نيعم ثداحب ةطبترم ىأ
 ظ : لجألا ةليوط فادهمأ

 فرطلل مئادلاو رمتسملا عاضخإلا ىلإ فدهت امنإو : ةددحم ةينمز ةرتفب ةطبترم ريغ

 ظ رخالا

 :  ةبسفنلا برحلا ةعببط

 ىلاتلابو « (/ ىركسع عارص ) ةيركسعلا برحلا نع اهزيمي ام اذهو ىملس عارص ىه

 قيقحتل ةعورشملا ريغو ةعورشملا بيلاسألاو لئاسولا ةفاك مدختست ةيسفنلا برحلا نإف

 ' ) ةيركسعلا بيلاسألا 9 لئاسولا ادعام ) اهفادهأ

 : ةيسفنلا برحلا نوكت دقو

 . ةيئاقو وأ « ةيعافد وأ , ةيموجه



 ظ : ةيسفنلا برحلا بيلاسأ

 ءاهتاعارص دقعتو ةايحلا روطتب روطتت اهنأ امك , ةيسفنلا برحلا بيلاسأ عونتتو ددعتت

 نيب ةيسفنلا برحلل ةيلمعلا تاقيبطتلا نم ةيسفنلا برحلا بيئاسأ نوبقارملاو باتكلا ىقتسسيو

 ظ 0 . ةعراصتملا لودلا

 برحلا ىف ةمدختسملا بيلاسألا مهأ ىناثلا ثحبملا ىف ليصصفتلاب ضرعن فوسو

 . ( تاعئاشلا ) رشاعلا بولسألل ثلاثلا ثحبملا صصخنو ٠ ( بيلاسأ ةعست ) ةيسفنلا

 : ةيسكنلا برحلا تاكبنكت

 اهتاعوضومل اقفو اهذيفنت تاودأ فلتختو ةيسفنلا برحلا تاكينكت كلذك ددعتت

 . ةيسفنلا برحلا ناديمب ةطيحملا ةئيبلل اعبتو اهنم ةوجرملا فادهأللو

 ةعئاشلا ةيسفنلا برحلا تاكينكت مهأل عبارلا ثحبملا ىف اضيأ ضرعن فوسو



 ةباعدلا تاموقم : يفاخلا بلطملا

 . ةيبرعلا وأ ةيبنجألا تافيرعتلا كلذ ىف ءاوس ريبك دح ىلإ ةياعدلا تافيرعت ددعت مغر

 اهيلع قفتي داكي ةيئدبم تاظحالمو تارابتعا ةمث نأ الإ ةيديلقتلا وأ ةئيدحلا تافيرعتلا كلذك

 ] . ةيسايسلا ةيفعدلا ءاربخ

 : ىه ةيساسألا تاظحالملاو تارابتعالا هذهو

 : ةياعدلا فادجأ
 : ةياعدلا فدهتست

 . خلإ.... ةيعامتجا - ةيداصتقا - ةيسايس : ةنيعم تاعوضوم -

 ىف ريهاشملاو ٠ ةطلسلا لاجر نم ابلاغ مهو : نسيددحم اصاخشأ فدهتست امك -

 : ةياعدلا لئاسو
 ' ةصاخ لئاسو مأ ةماع لئاسو تناك ءاوس لاصتالا لئاسو ةفاك ةياعدلا مدختست

 . " اهركذ فلاسلا

 : ةياعدلا بيلاسأ
 - ةيقالخأ ريغ وأ ةيقالخأ ةيئاعد بيلاسأ ) ةعونتمو ةددعتم بيلاسأ ةياعدلا مدختست

 . ( ةيعرش ريغ وأ ةيعرش ةيناعد بيلاسأ

 : ةياعدلا تاكينكت

 ةعئاشلا تاكينكتلا مهأ ضرع ىراج ) ةفلتخمو ةددعتم تاكينكت اضيأ ةياعدلا مدختست
 . ( عبارلا ثحبملا ىف مادختسالا



 : ةيباعدلا ردسصم

 ردصملا ةلوهجم وأ ةمولعم ةياعدلا نوكت دف
 اهردصم ىفختو ىراوتت وتت دق انايحأو ٠

 ةصاخ ةعاذإك ىرخأ ةهج ءارو نم اهتاياغو اهفادهأو
 لاسرإ ةطحم وأ ةلجم وأ ةديرج وأ

إلا تاسايسلا عضو متي رمألا ةقيقح ىفو . ( تاكرش وأ دارفأل ةكولمم ) ةينويزفيلت
 ةيمالع

خت راتس درجم ةيمالعإلا تاونقلا كلت نوكتو « ةلوهجم ةلود ةفرعمب ةزهجألا كلتل
 ةلودلا ىف

 . ةيمالعإلاو ةيسايسلا اهتيوه هئارو نم

 : ًاهع ونتو ةياعدلا تاعوضوم ددعلت

 هياعدلا - ةيسايسلا ةياعدلا كانهف : تافينصتلا نم اديدع ةياعدلا حلطصم نمضتي

 ىلإ ةيضايرلا ةياعدلا - ةيعامتجالا ةياعدلا - ةيفاقثلا ةياعدلا - ةينيدلا ةياعدلا - ةيداصتقالا

 .( ةيباختنالا ةياعدلا ) اهنيب نمو « ةفلتخملا ةيناسنإلا ةطشنألا لثمت ىتذلا تاياعدلا عاونأ رخا

 . ةيسايسلا ةياعدلا وه ةياعدلا ةملكب دوصقملا نأ - ابلاغ - ناهذألا ىلإ فرصنيو

اعدلا موهفم نع ثيدحلا دنع ةعئاشلا ءاطخألا مهأ نم اذه لعلو
 . ةي

لا طامنأو بيلاسأو تاعوضوم نيب ةقرفتلا بوجو
 : اظيدحو اميدق ةياعد

 : ةيلاتلا تامسلاب زيمتت ةيخيراتلا ةياعدلاف
 ظ

 نيموكحملل ةيسايسلا ةئبعتلا اهفده « كولملاو ءامعزلا ةياعد وأ ةيموكح ةياعد اهنأ -

 بولسأ نا لب طغضلاو عمقلا وأ عانقإلاب ءاوس ةموكحلا ةعاطل مهل ىسايسلا دينجتلاو

 روصعلا ةرتف لالخ ادئاس ناك ىذلا بولسألا وه وه ىئاعدلا راصحلاو طغضلاو عمتقلا

اصتغا ةيلمع ) بولسألا اذه ىلع باتكلا ضعب قلطأ دقو ؛ ىطسولا
 روهمجلا ركف ب

 00 ( ةوقلاب سانلا ىأر عازتناو

 تي يم م

 . ١187 « ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ماعلا ىأرلا ٠ تعلط زانيهاش (33:



 ةرتفلا ىه تناك اهنيب امو بورحلا ةرتف نأ ذإ ؛ ةيركسعلا بورحلاب ةياعدلا طابسترا -

 نيح ىف « ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيبرحلا ءانثأ اميسالو ةياعدلا تاقيبطتل ةبصخلا
 ظ ظ ..ملسلا تاقوأ ىف اهمادختسا ردني

 - ةغلابملا - ةاكاحملا - راركتلا : لثم عانقإلا ىف ةيديلقت تاكينكت ىلع دمتعت تناك -

 ظ . ليوهتلا
 : كلذ ةلثمأ نمو « ةيئاعدلا زومرلاب ةياعدلا طابترا -

 نيدايملا ىف ةلصقملاو ٠ ءارمحلا ' ةيجنرفلا " ةوسنلقلاو ' نيبسكراملا ' ديشن
 ("'!, ةيسنرفلا ةروثلا ةرتف نابإ " بعشلا قيدص ' تارشنو « ةماعلا

 . م 1511 ةنس ةيسورلا ةروثلا نابإ . ءارمحلا مالعألا , نادنسلاو ةقرطملا «

 . ايناملأ ىف ةيزانلا راعش فوقعملا بيلصلا
 : ةيلاتلا تامسلاب ةثيدحلا ةياعدلا زيمتتو

 راشتنال ارظن بوعش ةياعد ىه امنإو « تاماعز ةياعد وأ ةيموكح ةياعد امئاد تسيل -
 . تاطلسلا ردصم بعشلا نأو بعشلل ةدايسلا أدبم نايرسو ةيطارقميدلا ميهافملا

 ددعتت اهتاقيبطت نإ لب ةيركسعلا بورحلا ىلع ةروصقم ةياعدلا تاقيبطت دعت مل -
 . ” ةدرابلا برحلا " موهفمب فرعي اميف ملسلا تاقوأ ىف بعشتتو

 .... ةثيدح ةيئاعد طامنأو بيلاسأ ىلع ةرصاعملا ةياعدلا دامتعا -

 . : ةياعدلا موصفمل ةيمالعإلا تازكترملا
 : ىلي اميف ةياعدلا موهفمل ةيمالعإلا تازكترملا مهأ صالختسا نكمي

 . اعم لقعلاو ةفطاعلا بطاخت ىتلا ةيئاعدلا بيلاسألا نم ةعومجم اهنأ «

 بيلاسأ وأ ةيقالخأ ريغ بيلاسأ اهنأب - اهبلغأ ىف - بيلاسألا كلت فنصت

 . رشبلا ىدل ةيسفنلا عفاودلا ريبك دح ىلإ لغتست « ةيلايتحا

 . رشنلاو تاساردلا ةيعماجلا ةسسؤملا : ( توريب ) نانبل « هللا قزر فلار : ةمجرت . ةيسايسلا ةياعدلاو ةياعدلا . ىسرو- ىج
 اوما



 ٠ نايحألا ضعب يف ردصملا ةمولعم نوكت دقو , ردصملا ةلوهجم ابلاغ اهنأ .

 ةنيعم ةلودل وأ سانلا نم ةئفل ةهجوم ةياعد ىه .
 نيعم عوضوم هاجت مهئاراو مهراكفأو سانلا تادقتعم ىف ريثأتلا فدهتست اهنأ
 ظ . تاعوضوم ةدع وأ

 اهانبتي ىتلا ةركفلا ىلإ ةزاحنم امئاد ىهف  ةدياحم ريغ ةياعدلا تاعوضوم
 . هرزاؤي وأ هديؤي ىذلا صخشلا ىلإ وأ ةيعادلا

 هناف افنا ةروكذملا تارابتعالاو تاظحالملا ىلإ رطااو  فركذ قبس اه كك اسيسأت

 رئاسو ةهفاقش وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس تناك ءاوس ةياعدلل ماع فيرعت ميدقت اننكمي
 ىتلا ةيمالعالا تازكترملا رابتعالا ىف ذخأيو ٠ ةعونتملا ةيلعدلا تاعي_.ةهتو عاونأ

 ظ . ةياعدلا فيوعت ظ
 يقالخأ طمن تاذ ةرشابملا ريغو ةرشابملا لاصتالا بيلاسأ نم ةعومجم ىه ةياعدلا

 دصقب سانلا نم ةنيعم ةئف ىلإ ةهجوملاو , ردصملا ةلوهجم وأ ةمولعم ٠ . ىقالخأ ريغو
 ظ نيعم بهذم وأ عوضوم وأ ةركفب مهعانقإ

 : كباغ دلا ناكوأ

 ناكرأ ةتس ىلإ ةيلعدلا ناكرأ در نكمي هنإف ؛ . روكذملا ةياعدلا موهفم .فيرعت ليلحتب

 : ىهن

 عوضوم - عانقإلاو ريثأتلا - ةياعدلا نم نوفدهتسملا - بولسألا - ا ردصملا ١
 ( ةهعدلا



 ؟؟

 : ةباعدلا ردصم (1)

 رابخألا : لثم ردصملا ةلوهجم - ةيسايسلا ةياعدلا ةصاخ - ةياعدلا نوكت ام ابلاغ

دصم ديدحت نود « ةفلتخملا مالعإلا لئاسو اهثبت ىتلا تانايبلاو تاعئاشلاو
 . اهر

 : ةيلاتلا بابسألا ىف رصحنت ةياعدلا ردصم ءافخإ عفاودو .

 فعضي دق ةيعادلا ةيوه نع حاصفإلا نأ ذإ . هسفن نع حاصفإلا ةيعادلا ةبغر مدع -

 . ةيقادصملاب ردصملا اذه مستيال امدنع ةصاخ ةدوشنملا فادهألاب ريثأتلا وق

ريغ ةلود نوكت ام اريثك لب ةيداعم ةلود ةياعدلا ردصم نوكي نأ مزالا نم سيل 2
 

 . ةقيدص ةلود وأ « ةيدلعم

وملا اذه نأو ةياعدلا عوضوم ةيمومعب ءاحبإل -
 للا سيل عوض

 > | ظ . ةيقادصملا ديكأت ديفي امم ء رداصم >>

 ضعب ىفو ؛ ( ةداضملا ةياعدلا ) بولسأ ةياعدنأ اهيلإ ةهجوملا ةلودلا ةسرامم ىفالت_-

 - : لم رياغم ردصم ءاعدا ىلإ ةيعادلا دمعي نايحألا

 عوضوم ءازإ ةريهش ةيصخش وأ ملاعل حيرصت - اهتيوه مولعم ريغ ةلجم وأ ةديرج)

لوح ةيقادصملا ءافضإ فدهب كلذو ( ةيعادلا هانسبتي نسيعم
 4 جودي ىتلا تعوضوملا 

 . ةيعادلا

 : ةياعدلا لئاسو (؟8)

 دق ىتلا مالعإلا لئاسو اهتاذ ىه هتياعدل جيورتلا ىف ةيعادلا اهمدختسي ىتلا لئاسولا

 . ةرشابملا ةيصخشلا تالاصتالاو تاعامتجالاو تاءاقللاو تاودنلا لثم : ةرشابم -

 . نويزفيلتلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا لثم : ( ةيريهامج ٠ ةماع ) ةرشابم ريغ -

 اهلاك اهفادختسا وأ « مالعإلا لئاسو نم ةدحاو ةليسو ىلع زيكرتلا ىلإ ةيعادلا دمعي دقو.

 فدهتس.هلا روهمجلاو ةياعدلا عوضومل اهنم ةليسو لك ةمءالم ىدمل اقفو كلذو اهضعب وأ

 ] . ةليسولا كلت لالخ نم هتبطاخم
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 : ةباعدلا ببلاسأ(1)

 : ىلي اميف ةياعدلا بيلاسأ رصح نكمي

 م

 ميس

 . ةيئاعدلا تاسرامملا ىف اهمادختسا ردني كلتو « ةيقالخأ بيلاسأ

 . ةياعدلا ىف 0 ةعئاشلا بيلاسألا ىه و : ةيقالخأ 08 بيلاسأ

 ا يا يدا واب عم دول يي

 . نوناقلا هلئاط تحت 1 عقت ىتلا ىهو « ةيعرش ريغ بيلاسأ

 ا 5

 : : ةيرشبا تاعمجتلاو تاموكحلاو لودلا

 . تادايقلاو « ماكحلاو ١ ءامعزلا

 .ةيئاصصقت ةفاغب تاقيزناو تازاقتلاو كانسؤملاو» ةيسايسلا بازحألا

 ظ . مالعإلا لئاسو
 - ةينفلا - ةيفاقثلا ةايحلا ىحانم ةفاك ىف ريهاشملا صخألا ىلع ) عمتجملا دارفأ

 ظ . ( خلإ.... ةيعامتجالا - ةيضايرلا

 3 عانقإلاو ربثأتلا )0(

 اص حمل ةيئاعدلا ةسايسلل عانقإلا ةيلاعفو ريثأتلا ةوق دمتعت

 : ةيسفنلا عفاودلا : لوألا روحملا
 هرشن وأ ةياعدلا عوضوم لوبق ىف ءاوس رشبلا ىدل ةيسفنلا عفاودلا ةيئاعدلا ةسايسلا لغتست

 -بولسأ حاجن -ىف اديج ةيعادلا هلغتسي ىذلا ) عالطتسالا بح) عفاد : كلذ لاثمو هديدرتو

 ٠ ظ . سأانلا نيب" ةعئاشلا "



 ] : ةفطاعلا : ىناثلا روحملا

 هتلامتسال ايفطاع ناسنإلا زئارغ ىف ريثأتلا اهنأش نم ةددعتم ةيفطاع بيلاسأ ةيعادلا مدختسي

 . ٠ ةيعادلا اهثبي ىتلا تاعوضوملاب هعانقإو
 : لقعلا : ثلاثلا روحملا

 هتركف ميعدتل تاءاصحإلاو تانايبلا نم ًاليلق فظوي ىذلا قطنملا ضعب ةيعادلا مدختسي دق

 ظ ا 0. ءامطلاو نيفقثملا تانف نيب

 ظ ظ : ةباعدلا تاعوضوم (1)

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاعوضوملا كانهف ٠ ريبك دح ىلإ بعشتتو ةياعدلا تاعوضوم ددعتت

 مسقني تاعوضوملا كلت نم عوضوم لكو . اهريغو ةينفلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 ةيموكح ةياعد : ىلإ اهرودب مسقنت ىتلا ةيسايسلا ةيلعدلا لثم ةيعرف تاعوضوم ىلإ
 ظ ... ةيباختنا ةياعدو ءةيبزحو



 ةيئاعدلا تالمحلا

 وأ ايعوضوم - اهمجح لءاضتي دقو « ةيئاعدلا ةلمحلا لكش ةيسايسلا ةياعدلا ذخأت دق

 . ةددحم ةينمز ةرتفلو نيعم عوضوم ىف ةيئاعد ةلاسر هيجوت درجم حبصتف - اينمز

 : ةيئاعدلا قالمحلاو ةيئاعدلا ةلاسرلا نب قرفلا

 20 :ةينمزلا ةرهفلا ثيح نم:الوأ
 ةرغت يسم ار اي ولا قرغتست ةيئاعدلا ةلاسرلا

 ظ 7 .٠ لوطأ انمز
 : قدهلا ٌفيح نم : ايناث

 ىلإ فدهت ام ابلاغف ةيئاعدلا ةلمحلا امأ  ددحمو دحاو فده اهل ةيئاعدلا ةلاسرلا

 .٠ تاياغلا نم ةبقاعتم وأ ةددعتم ةعومجم

 : ريهثأتلا ثيح نم : اثلاث

 وأ لجؤم امإ وهف ةيئاعدلا ةلمحلا رثأ امأ ايروف ةيئاعدلا ةلاسرلا رثأ نوكي ام ابلاغ

 ظ ظ . لحرم

 : ىئاعدلا قافنإلا ثيح نم : اعبار

 ةينازيم ىلإ جاتحت ةيئاعدلا ةلمحلا نكلو ١ ةطيسب ةينازيم ةيئاعدلا ةلاسرلا كلهتست

 ظ 3 ريدك

 :طيطختلا ثيح نم : آسماخ

 ةلاسرلا سكع ىلع افلس ةدعم ةيئاعد ةطخ ىلع ةيسفاعدلا ةلمحلا دمتعت نأ دبل

 ٠ قبسم طيطخت ىلإ - ابلاغ - جاتحت ال ىثلا ةيناعدلا

 . ةيئاعدلا تالمحلا طيطخت

 _-: ةيلاتلا رصانعلا ةيناعدلا تالمحلا .طيطخت لمشي-
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 : ةبئاع دلا ةلمحلا فادجأ ديدحت : الوأ

 بيترتو اعطاقو احضاو اديدحت ةيئاعدلا ةلمحلا نم ىساسألا فدهلا ديدحت ةءادب بجي

 .. فادهألا كلتل ذيفنتلا تايولوأ ءاطعإو ةيوناثلاو ةيعرفلا فادهالا

 ظ : ةلمحلا اهيلإ ةهجوملا ةئببلا ةسارد : ايناث
 ةلمحلا مهيلإ ةهجوملا دارفألا وأ رشبلا ةعومجم وأ عمتجملا وأ ةلودلا اهب دصقيو

 ىف ةنيعم ةئف نوكت دقو « اهندم وأ اهتايالو ىدحإ وأ اهلمكأب ةلود نوكت دقف . ةيئاعدلا

 دقو ء ةيسنج وأ ةيرمع ةحيرش نوكت دقو « ( خلإ... ةيقرع وأ ةيفاقث وأ ةينهم ةئف ) عمتجملا

 ظ . تاماعزلا وأ تادايقلا ىدحإ نوكت

 تاداعلاو « ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلاو ٠ ةيركفلاو ةيفاقثلا ةئيبلا ةساردلا لمشتو

 . عمتجملا ىف ةدئاسلا ديلاقتلاو

 | : ةَئِبِعَلا ةساود ةبمجأ

 : ثيح نم ةيئاعدلا ةلمحلا ةيجولوديأ ةغايص ىف ةساردلا هذه ديفت
 عانتقالاو رثأتلا ةجرد ةدايز ىف مهست ىتلا ةبسانملا مالعإلا ةليسو رايتخا ١-

 راطإلا ) عمتجملا ىف ةدئاسلا ةيركقلا ةئيبلا عم ةيئاعدلا تازكترملا قفاوت - ؟
 . ( ىلالدلا

 . اهتاعوضومو ةلمحلا رصانع ديدحت - '"
 . ( ةيحوملا تاملكلاو تارابعلا ) ةلمحلا تادرفم ةغايص - 4

 . بسانملا ىئاعدلا بولسألا ءاقتنا -ه

 . . مئالملا ىئاعدلا كينكتلا ءاقتنا كلذك ١-
 : ةيئاعدلا ةلمحلل ةيمالعآلا تازكترملا دبدحت : اثلاث

 ةيئاعدلا لئاسرلا نيماضم غاصت ىتلا سسألاو دعاوقلا ىه ةيسالعإلا تازكترملا
 : ةيئاعدلا تالمحلل ةيمالعإلا تازكترملا نم نيعون نيب ةقرفتلا بجيو « اهل اقفو اهتاكينكتو
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 : ةماعلا تازكترملا [أ

 و ؛ نايسحلا ىف ةيقعدلا ةلمحلا طم اهعضي نأ بجي تلا سسألاو دعاوقلا كلت ىهو

 :طيسبتلا (1)

 .. ةلهس « نايبلا ةحضاو « مهفلا ةطيسب ًاطاقنو تاعوضوم ةياعدلا ىنبتت نأ بجي
 . تادرفمل ىلالدلا راطإلاب قلعتي اميف عانقإلاو ريثأتلا نم اهرامث ىتؤت ىتح ,باعيتسالا
 ظ 0 ل . ةيئاعدلا ةلاسرلا

 : قسافتلا (5)

 ىف ضراعتلا بنجتو « راكفألاو تاوطخلا ةقسانتم ةيفئاعدلا ةلاسرلا نوكت نأ بجي

 ىأ ىلع لاحلا ةعيبطب زكرت ىتلا ةداضملا ةياعدلا ةهجاومل ايدافت اهلكش ىف وأ اهنومضم

 ] . ةهجوملا ةيئاعدلا ةلاسرلا ىف تارغث وأ ضقانت

 006 : لماكتلا (9)

 اهفده ققحت ىتح ةياعدلا ىف لاصتالا هةر بيلاسأو لئاسو ددعتت نأ بجي

 1 ل

 : ةياعدلل ققطنا ةدعاق وأ ىدام ساسأ دوجو (2)

 . ..: لثم ةيدام ةدعاق ىلإ دنتست نأ بجي امنإو ؛ غارف نم ةياعدلا قلطنت نأ روستي الف

 " ةداضملا ةياعدلا ' ىدافتل كلذو ةنيعم ةعقاو وأ ةثداح وأ ةمولعم

 : ةصاخلا تازكترملا (ب

 ةدح ىلع ةلاح لكل اقفو اهتاعارم ةيئاعدلا ةلمحلا ططخم ىلع بجي ةينف دعاوق ىهو

 00 تاكينكت هيف فلتخت ىذلا لاجملا وه اذهو . اهركذ فلاسلا ةماعلا تازكترملا ىلإ ةفاضاإلاب

 . نولشب مئاقلا تاراهم ىلع ريبك دح ىلإ فقوتتو ؛ ىرخأل ةلاح نم اهتوق مث نمو ؛ ةياعدلا

 0 . ةياعدلا
 0 ظ :٠ ةمئاملا لاصتالا لئاسو ءاقتنا : اعبار

 ىوتحم .لقنل .ةمئالملا - لاصتالا لئاسو وأ - ةليسو ةقدب راتخي نأ ةيعادلا ىلع بجي
 : ةياعدلا لئاسو نم رثكأ وأ ةليسو ىلع دامتعالا ةياعدلا ةطخ بلطتت دقف ؛ ةيئاعدلا ةلاسرلا



 م

 لك ةبطاخم داري امدنع ةصاخ لاصتالا لئاسو نم ةددعتم لئاسو مادختسا رمألا ىضتقي دقو

 ش . هقئاوطو عمتجملا تائف

 : ةمدختسملا ةيئاعدلا بيلاسألا ديدحت : اسماخ

 .ةثدحتسملا وأ اهيلع فراعتملا ةياعدلا بيلاسأ نم رثكأ وأ بولسأ ىلإ ةيعادلا أجلي دق

 : ةيئاعدلا ةلمحلا ةينآازبم ديبدحت : اسداس

 ةلمحلا ةطخ هيلمت امو ةدعتملا بيلاسألا رايتخاو ٠ ةبسانملا لاصتالا لئاسو ءاقتنا نإ

 ةطخلا ذيفنتل ةمزاللا تاقفنلا ديدحت بلطتي كلذ لك , ةفلتخملا ةلمحلا لحارم ثب راركت نم
 ةيلاملا تاصصخملا ىلع - ريبك دح ىلإ - ةيئاعدلا تالمحلا ىف عسوتلا فقوتيو ٠ ةيسئاعدلا
 . ىئاعدلا ططخملا ذيفنتل اقبسُم ةددحملا ةيداملاو

 : ةياعدلا لاعفأ دودر سايق : عباس
 ( ماعلا ىأرلا ضبن سج ) ةوطخلا كلت ىلع قلطيو

 : لاعفألا دودر سايق ةيمهأ

 07 دودرا نساقت نأ نعي

 : ةيلاتلا هجوألا ىف سايقلا

 نم اهذيفنت مت ىتلا لحارملا هاجت للعفألا دودر سايق ءوض ىلع ةلمحلا راسم لسيدعت )١(

 . ةيئاعدلا ةلمحلا

 . اهراصتخا وأ لحارملا ضعب جامدإ )١(

 ةجردملا بيلاسألا ضعب فذح وأ ةديدج بيلاسأ ةفاضإب ةلمحلا بيلاسأ ليدعت (0)

 . ةلمحلا فادهأ قيقحت ىف حاجنلا بسنو تالامتحا ريدقت (4)

 ظ ٠ ةلمحلا ةينازيم ةدايز (©)
 . ةلمحلل ةيئاعدلا تازكترملا ليدعتو ريوطت ل
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 ظ > : ةداضملا ةيباعدلا ةهجاوم : انماث
 . ( رخالا فرطلا بناج نم ةياعدلا ةمواقم ةطخ ) : ةداضملا ةياعدلاب دوصتقملا

 : ةيلاتلا لاكشألا دحأ ةداضملا ةياعدلا ذخأت نأ نكميو

 ىلع زيكرتلاو اهمعازم دينفتب ةهجوملا ةياعدلا تازكترم ىلع ىقطنملاو فينعلا درللا -
 . تاضقانت نم اهب دجوي دق ام ىلع ءوضلا ءاقلإ وأ ٠ اهيف فعضلا طاقن نايب

 فرصل ؛ ةهجوملا ةلمحلا عوضومل هباشم وأ رياغم عوضوم ىف ةلئامم ةلمح هيجوت -
 ةلمحلا تاعوضوم ةيحان راظنألا | هيجوتو . ةهجوملا ةلمحلا ةيجيتارتسا نع رظنلا

 . ةداضملا

 نأ نكمي ىتلا ةداضملا ةلمحل مرار ورا تلا ةلمحلا ططخم ىلعو

 . امدقم اهل دعتسيو رخالا فرطلا اهعبتي

 : ةبئاعدلا ةلمحلا جئافن مبيقت : اعسأت

 اهلالخ نمو ٠ اهذيفنتو ةيئاعدلا تالمحلا طيطخت لحارم نم ةريخألا ةلحرملا لثمتو
 ؟ اهفادهأ ةيئاعدلا ةلمحلا تققح له : هسفن حرطي ىذلا ىويحلا لاؤسلا نع ةباجإلا نكمي

 ظ : ةلمحلا جئاتن مييقت ةيمهأ

 : ىتالا قيقحت ىف ميوقتلا ةلحرم نم دافتسيو
 . همدع نم ةلمحلا راركتب رارقلا ذاختا -

 .. البقتسم اهيفالتل ةلمحلا ذيفنت تباش ىتلا تايبنسلاو تارغثلا ةسارد -

 . ةلثامم تالمحب مايقلا دنع ةيئاعدلا اهتازكترمو ةلمحلا بيلاسأ ثيدحتو ريوطت_ -

 : ةياعدلا تافوعم ىلإ هبنتلا : ارشاع

 هرابتعا ىف ذخأي نأ - اهذيفنتو ةيئاعدلا ةلمحلا طيطخت دنع - ةيعادلا ىلع بجي
 ةينيد وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا تاقوعم تناك ءاوس هتلمح اهفداصت نأ نكمي ىتلا تاقوعملا

 00 خلإ... ةيفاقث وأ



 : ةداضملا ةباعدلأ

 نمو « اهنم لينلا دصقب ةهجوملا ةياعدلا ةمواقمل لذبت ىتلا ةيلاصتالا دوهجلا ىه

 ظ . اهفادهأ قيقحت نم اهنيكمت مدعو اهتيقادصم
 : ىلإ فدهت ةداضملا ةياعدلا نإف ىلاتلابو

 . ةهجوملا ةياعدلا ةهجاومو ةمواقم ه
 . اهراثأ ليلقت لقألا ىلع وأ . ةهجوملا ةياعدلا فادهأ قيقحت مدع ه

 . رخآلا فرطلا دض ةديدج ةهجوم ةياعد ءدب هم

 : ةداضملا ةياعدلا بيلاسأ

 ةياعدلا ةهجاوم ىف ةداضملا ةياعدلا اهمدختست ىتلا بيلاسألا مهأ ضرع نكمي

 6 ةياعدلا بيلاسأ

 ) ةياعدلا تاكينكت

 ( ؛ ) مقر لكش
 ( ةداضملا ةياعدلاو « ةياعدلا نيب ةقالعلا )
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 : ةياعدلا ردصم نم ليفلا بولسأ :الوأ

 نأشب ةبوعصلا قدت.امنيب ردصملا ةلوهجملا ةياعدلا ةمواقم - ريبك دح ىلإ - لهسي
 نم اريثأتو ٌةوَق رثكأ نوكت ردصملا ةمولعم ةياعدلاف . ردصملا ةمولعم ةياعدلا ةهجاوم
 نع فلتخت ردصملا ةمولعم ةياعدلا ةمواقم بيلاسأ نإف كلذل اعبتو ؛ ردصملا ةلوهجم ةياعدلا
 : ىتالا وحنلا ىلع ردصملا ةلوهجم ةياعدلا ةمواقم بيلاسأ

 : ( لوهجملا ) ةمجوملا ةياعدلا ردصم لاح وق (أ
 دقفت مث نمو « ةيداعملا لودلا وأ تاهجلا وه ردصملا نأ ىلع ديكأتلا نكمي ةلاحلا هذه ىف
 . اهتيلاعفو اهتيقادصم ةداضملا وأ ةهجوملا ةياعدلا

  :(مولعملا ) ةياعدلا ردصم لاح وق (ب
 ءادختساب ةياعدلا ردصم ةيقادضمو دايحو ةعمس نم ليسنلا ىلإ ةداضملا ةياعدلا دمعت
 : هةيلاتلا تازكترملا

 : ةياعدلا ردصم ىف كيكشتلا -

 : كلذ لاثمو

 وأ ىنطولا عامجإلا نع جورخلاب هماهتا - ةيبئجأ وأ ةيداعم تاهجل ةلامعلاب هفصو
 هئامتناو هنالو ىف كيكشتلا - ' بعشلا ءادعأ " ةيداعملا ىوقلا نم هفينصت - ىموقلا
 ظ . ىنطولا
 51 تاعئاشلا - رداونلا - تاكتلا : قيرط نع : مصخلا هيفست -

 : مصخلا ةباعد تيتقت :ابنآث

 رصنع لك ةمجاهمو . ةهجوملا ةياعدلا رصانع لزع قيرط نع مصخلا ةياعد تتفت
 . هدح ىلع اهنم

 : فعضلا طاقن ةمجاوم ىلع زيكرتلا : اذلاث
 اهتهجاومو « اددرت رثكألاو ةبالص لقألا ةهجوملا ةياعدلا تادرفم ءاقتناب كلذو

 . ةياعدلا كلت بذك ىلع ليلدتلل ةقثوملا تانايبلاو تامولعملاو قئاقحلاب
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 : عقاولا عم ضقافت ىف مصخلا ةيباعد عضو : اعبار

 حيضوتو ةهجوملا ةياعدلا تازكترم نيدت ىتلا قئاقحلاو تادئتسملاو قئاثولا ض

 . عقاولا عم ضراعتت ةبذاك تانايبو ةطولغم تامولعم ىلع ل 535 مدع

 : ىئاع د طيسو مادختسا : اسماخ

 ةداعو « ةداضملا ةياعدلا ةرشابم ىلوتي ىئاعد طيسو مادختسا ةمءالملا نم نوكي دق

 عمتجملا تائف نم ةحيرش فيلكت وأ ةصصختم ةنيه وأ ةسسؤم وأ ةماع ةيصخش نوكي ام

 . اهبجشو اهراكنتسا وأ ةهجوملا ةياعدلا بيلاسأ ةمواقمب

 ةباعدلا تاقوعم

م دحت نأ نكمي ىتلا تاقوعملا هرابتعا ىف ذخأي نأ ةياعدلا تالمحلا ططخم ىلع
 ن

 : ىه تاقوعملا هذهو « هتلمحل ةيعانقإلاو ةيريثأتلا ةوقلا

 ظ ةماع تاقوعم أ

 ةصاخ تاّقوعم ب

 : ةماعلا تاقوعملا (أ

 : ةيبداملا قئاقحلا (1)

 حيحص سكعلاو '... تابرش خيسفلا نم عنصت ال ةياعدلا ' اهدافم ةيبعش ةلوقم كانه

 عيطتست ال - اهتوارض ىتح وأ اهتءافكو اهتوق تغلب امهم - ةياعدلا نأ كلذ ىنعمو

 دوسأ ىلإ ضيبألا لوحت نأ عيطتست ال ةياعدلاف ؛ ةسوململا ةيداملا قئاقحلا هجاوت نأ

 ءانثأ ىناملألا ةياعدلا ريزو ( زلبوج ) ررقي ىنعملا اذه ىفو ء ضيبأ ىلإ دوسألا وأ

 : ةيناثلا ةيملاعلا برحلا



 نم

 : ( اهبراحي نأ ملاعلا ىف ةياعد لجر نسحأ عيطتسي ال ىإ > ظ
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 كلدو ؛ ب راح ا ل

 9 الكس 00 يع ع : 5 ْ

 ٠ . رصتم : دي اناا ( رصن ىلإ - ةياعدلا ىف - ةميزهلا ليوحت ليحتسمل

 ةياعدلا تاقوعم



 : ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلا (9)
 ىف ةدئاسلا ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلاب مادطصالا - اضيأ - ةياعدلا رودقم ىف سيل
 نإف ؛ اهيلع ظفاحيو ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلاب كسمتي عمتجملا اذه ناسك اذإ عمتجملا
 ةجيتنب ىتؤت دق لب حايرلا جاردأ بهذت - ةلاحلا هذه ىف - ةيئاعدلا دوهجلا ةفاك
 . . ةيعادلا هيلإ فدهي امل ةمرياخم

 : ديلاقتلاو تاداعلا (")

 نينسلا رم ىلع اهثراوتيو عمتجملا اهب كسمتي ىتلا ةيفرعلا دعاوقلا اهب دوصقملاو
 بجي ذإ . لإ... ةيفاقث وأ ةيسايس وأ ةيعامتجا ديلاقتلاو تاداعلا كلت تسناكأ ءاوس
 دارفأ ىلع ةيركف ميقو تامازتلا نم ديلاقتلاو تاداعلا هيلمت ام ىعاري نأ ةيعادلا ىلع
 ةيئاعدلا هتلمح ةغايص ةعاطتسالا ردق لواحيو « ةياعدلا هيلإ ةهجوملا عمتجملا
 . ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا عم قفاوتت تالالدو بيلاسأب

 . : عفاقثلا ىوتسملا (4)
 ةجردب دمتعي ةيئاعدلا ةلمحلا ذيفنتل ةبسانملا ةيئاعدلا بيلاسألل ةياعدلا ءاقتنا نأ
 . ةياعدلا هيلإ ةهجوملا عمتجملا ىف ميلعتلا ةجردو ىفاقثلا ىوتسسملا ىلع ةريسبك
 تاذ ىفو « ةفاقثلاو ميلعتلا ةضفخنم ةئيبل امئالم نوكي دق راركتلاو حاحنإلا تولتسساف
 لئاسو نم ةنيعم ةيعون مادختسا كلذك « ةفقثم ةئيب ىف ةدوشنملا هرامث ىتؤي ال تفولا
 .... دئاسلا ىفاقثلا ىوتسملا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعي لاصتالا

 : ةيسايسلا ةئببلا (0)

 وأ ةيلومشلا مظنلا لظ ىف اهنع ىطارقميد ماظن لظ ىف ةيسايسلا ةئيبلا ملعم فلتخت
 الإ دهاشي الو عمسي الو ىري ال ىلومشلا ماظنلا لظ ىف نطاوملاف ٠ ةيطارقميدلا ريغ
 نطاوملاف ( ةيئرم وأ ةعومسم وأ ةءورقم ) ةيمالعإ داوم نم ةلودلا هل همدقتام
 تاقوعم كانه تسيل هنإف ىلاتلابو اهريغ ىقلتي ال ٠ ةيموكحلا مالعإلا لئاسول ريسأ



 تادرفملا لك ةلوهسب نقلي وهف ٠ ةيناعد تالمح نم مكاحلا ماظنلا هل همدقي اسم ءازإ

 اذهل ةهجوملا ةيئاعدلا تالمحلا ىلع بعصي تقولا تاذ ىفو « ةهجوملا ةيمالعإلا
 نود ىطارقميدلا ريغ وأ ىلومشلا عمتجملا دارفأ ىلإ اهلئاسوو اهبيلاسأب ذافنلا ماظنلا

 وأ ةعراصتملا ىوقلا أجلت ةلاحلا كلت ىفو ؛ مكاحلا ماظنلل ةيعرشلا تاونقلاب رورملا

 ةرشابملا بيلاسألا نأ ذإ ةرباع وأ ةرشابم ريغ ةيئاعد بيلاسأ ةسرامم ىلإ ةسفانتملا
 ظ ..ةباقرلاو رظحلا دعاوقب مدطصت فوس

 تاياعدلا ىقالت ة.رؤب ىف امود نوكي نطاوملا نإف : ةيطارقميدلا مظنلا ىف امأ

 لك هيف ضرعي روبك ىئاعد قوس ىلإ مالعإلا لئاسو لوحتت ثيح ةضقانتملاو ةرفانتملا
 ظ . . ةيمالعإلا هتعاضب ةيعاد

 : ةداضملا ةياعدلا (1)

 ةلمحلا نم دحلا اهنأش نم نوكي ةرشابمو ةيروف ةداضم ةياعد ةيعادلا هجاوي دق
 ليدعت ىلإ هرطضي امم ةياعدلا نم نيفدهتسملا ئدل ىريثأتلا اهلوعفم لاطبإو ةيئاعدلا

 . ةداضملا ةياعدلا ةوق ىدمل اعبت اهريوطت وأ ةيئاعدلا هتلمح راسم

 ظ > : ةدجاوتملا ةوقلا مجح (؟)

 ةسرامم ىلع مادقإلا لبق ًءادتبا ةيعادلل رفاوتت ىتلا ةيباجيإلا رصانعلا اهب دوصقملاو
 ةفصب عضخت ةياعدلا ةيلاعفو . ةيئاعد ةلمج وأ ةيئاعد ةلاسر لالخ نم ءاوس ةياعدلا

 نإف : لاثملا ليبس ىلعو « ةيعادلا اهرزاؤي ىتلاو ةدجاوتملا ىوقلا مجحل ةيساسأ
 ىلإ ةدنتسم نوكت ةيبلغألا بازحأ دض ةيلقألا بزح اهسرامي ىتلا ةيسايسلا ةياعدلا
 ىتلا ةياعدلا سكعب ةيولطملا ةيئاعدلا تاسرامملا حيتي ال ةيسايسلا ىوقلا نم مجح

 لعفب ةيسايسلا ةوقلا ريغصلا بزحلا بستكي نأ نكمي نكلو « ةيبلغألا بزح اهسرامي
 ةمثف « ةيئاعدلا هتالمح نم عسوي نأ عاطتسا ةوق دادزا املكو ةوق دادزيو ةياعدلا



 ةوقلاو نيعم بزح اهضوخي ىتلا ةيسايسلا ةياعدلا نيب ةيرئادلا ةيببسلا نم قايسس
 . ةيسايسلا ةياعدلا هذه ةطساوب هسفن بزحلا اهبستكي ىتلا

 : ةصاخلا تاقوعملا (ب

 فالتخاب فلتخمو ددحم عوضوم ءازإ ام عمتجم ىف رهظت دق ةدرفنم تاقوعم ىهو

 ىف فلتخت دق لب . رخال عمتجم نم فلتخت ىهو عمتجملا اذه ىف ةدئاسسلا فورا
 ظ ظ . .... رخال نمز نم دحاولا عمتجملا



 ضن

  ةيسقنلا ب رحلاو ةياعدلا لئاسو : ثلاثلا بلطملا

 دن ءاونم ذرعا نامل كو يافا ل لات ازال يرو نامت راف

 . ةيريدءامج لاصتا لئاسو وأ ةيعمج لاصتا لئاسو وأ ةيصخش لاصتا لئاسو

 لئاسو نيب نم ةدحاو ةليسو ىلع ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا مادخت سا بصني دقو

 ةيعادلا بناج نم لاصتالا لئاسول ددعتملا مادختسالا وه معألا بلاغلا نكلو « ةددعتملا لاصتالا
 لود دض ةهجوم ةياعدلا تناك اذإ اميسالو ةيسفنلا برحلا ذيفنتو طيطخت ىلع مئاقلا وأ

 ةليوط وأ اهعوضود ثيح نم ةلماش ةيسفنلا برحلا .تناك وأ ةيميلقإ تاعامجو تاسسؤمو
 تامادختسال ةددحمو ةصاخ لئاسو - لاحلا ةعيبطب - كانه تسيلف « اهنمز ثيح نم لجألا

 بورحلا ىف مدختسمت ىتلا لئاسولا ضعب ءانثتساب ةيسفنلا برحلا ذيفنتل وأ ةيسايسلا ةياعدلا

 . ' ةيركسعلا ضورعلا ' لثم ةيركسعلا بورحلل ةلمكملا وأ ةدهمملا ةيسفنلا
 : ةيسفنلا برحلاو ةيلعدلا لئاسو - ديدش زاجيإب - بلطملا اذه ىف لوانتن فوسو

 ... ماع هجوب لاصتالا لئاسو عم هباشتتو مالعإلا لئاسو عم قباطتت داكت ثدح

 مدختسُت فلؤملا اذهب ةضورعملا تاكينكتلاو بيلاسألا نأ ىلإ هيونتلا ردجي ؛ ةءادبو 0
 . ىرخأ ةيحان نم ةيسفنلا برحلاب مئاقلا فادهأ قيقحتلو ةيحان نم ةيعادلا ضارغأ قيقحتل
 نكميو . ىئاعد كينكت وأ بولسأك همادختسا نكمي فلؤملا اذهب ضورعم كينكت وأ بولسأ لكف

 . ةيسفنلا برحلا تاكينكت وأ بيلاسأ نم كينكت وأ بولسأك همادختسا
 ايما لماوع ةدع ىلع مادختسالا ىف فينصتلا اذه فقوتيو

 ظ . ةيسفنلا برحلا وأ ةياعدلا نم دوشنملا فدهلا *

 كة . . ةيسفنلا برحلا وأ ةياعدلا نم نيقدهتسملل ةيسايسلا ةئيبلا ”
 برحلا ذيفنتو طيطخت ىلع مئاقلا وأ ةيعادلا ةطخل كينكتلا وأ بولسألا ةمعءالم ىدم *

 .ةيسفنلا يمإ

 .. تيدلاو نعامتجالاو ىفاقثا ظيحتلا * ١>
 . مدختسملا كينكتلا وأ بولسألا راكتباو ةثادح ىدم *“



 . ةلباقملا ةيسفنلا برحلا وأ ةداضملا ةياعدلا ةعيبط

 . راتخملا كينكتلا وأ بولسألل ةمدختسملا لاصتالا لئاسو ةمءالم ىدم “

 ةيسفنلا برحلاو ةياعدلاب ةصاخلا لاصتالا لئاسو

 : لاصتالا لئاسو نم نيعون ةيسفنلا برحلل ططخملا وأ ةيعادلا مدختسي

 : ةماعلا لاصتالا لئاسو (أ

 - بتكلا - تارمتؤملا - تاودنلا : اهمهأ نمو « اهيلع فراعتملا لاصتالا لئاسو اهب دصقيو

 . تنرتنإلا - نويزفيلتلا - ةعاذإلا - تالجملاو فحصلا - ضراعملا - امئيسلا

 : ةعافلا لاصتالا لئاسو (ب

 ىف مدختست الو ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا ضارغأ ىف - طقف - مدختست لاصتا لئاسو ىهو

 تاسرامملاو ةيسفنلا بورحلا ىف اهمادختسا عسئاشلا ةصاخلا لاصتالا لئاسو مهأ نمو .٠ اهاوس

 ظ : ةيئاعدلا

 ةيركسعلا تالجملا - ةيركسعلا عقاوملل تارايزلا - ةيبرحلا تاروانملا - ةيركسعلا ضورمعلا
 0 0 : . 4 ذكعلا

 30300  اهنم ةليسو لكل زجوم ضرع ىلي اميفو

 > ةبركسعلا ضورعلا - 1

 ىركذ وأ ىموقلا ديعلا لثم ةلودلل ةيموقلا تابسانملا ىف ةيركسعلا ضورعلا ماقت
 تازيهجتلاو تادعملاو ةحلسألا عاونأ ةفاك ةيركسعلا ضورعلا نمضتتو « ءادعألا ىلع رصنلا

 . ةيعافد وأ ةيموجه ةحلسأ تناك ءاوس اهتزايح نع حاصفإلا ةلودلا ديرت ىتلا

 ظ 0 : ةيركسعلا ضورعلا فادهأ
 فادهألا ضعب وأ لك قيقحتل ' ةيركسعلا .ضورعلا " ةليسو مادختسا ىلإ لودلا ةيبلاغ ىعست
 : ةئاتلا

 و



 ؟8

 ىلع اهتردقم نايبو تادعملاو ةحلسألا عاونأ ضرع لالخ نم ءادعألا باهرإ-١

 ةيجولونكتلاو ةيركسعلا اهتءافك ضارعتساو عدرلا

 .ةحلسملا هتاوقب بعشلا َةَقث معد ىلع لمعلاو بعشلا ىدل نانئمطالا حور ثب -؟

 . ةحلسملا تاوقلاب نيلماعلل ةيونعملا حورلا عفر -*

 . عادعألا ىدل ةيونعملا حورلا ضفخ -؛4

 عيبو ةراجتل ةيملاعلا قاوسألا مهأ نم ةيركسعلا ضورعلا ةليسو ربتعت -ه

 ةبسانم ةليسو ىهف « حالسلل ةردصملا لودسلل ةبسنلاب اميسالو ةحلسألا

 . ةيركسع تاودأ وأ تازيهجت وأ تادعم وأ ةحلسأ نم اهيدل امع نالعإلل

 . ةيبرحلا تاروانملا-ب

 ىف ةيبرح تاروان» - ملسلا نمز ىف - ملاعلا نادلب ةيبلاغل ةحلسمل تاوقلا ىرجت
 - ةيبرحلا تاروانملا ةليسو - ةليسولا هذه ربتعتو « ةصاخ تابسانم لالخ وأ ةفلتخم تاقوأ

 . ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا تالاجم ىف ةمدختسملا لئاسولا مهأ نم

 : ةيبرحلا تاروانملا فينصت

 : ىه ريياعم ةدعل اقفو ةيبرحلا تاروانملا فينصت نكمي
 ظ ظ : ةكراشملا رايعم ه

 اهتاروانم ىرجت دقو ٠ ىرخأ لود ةكراشم نود ةدرفنم ةيبرحلا اهتاروانم ةلودلا ىرجت دق

 . ةفيلحلا وأ ةقيدصلا لودلا نم رثكأ وأ اةيكيانسلا

 : ةينالعلا رايعم

  ةيركصلاو ةيسيما هفورظو ايا ةلودلةسايسل اقفو ةيرس أ ةثطم تروا نوت د

 : ةينالعلل ةبسنلابو

 ىلسارم وعدتو فاك تقوب اهئارجإ لبق ةيركسعلا تاروانملا دعوم نع ةلودلا نلعت دق -

 . تاروانملا هذه ةعباتمو روضحل ةيبنجألاو ةيلحملا مالعإلا ةزهجأ ىبودنمو



 هذه ءارجإل رصاعم تقو ىف ةيركسلا تاروانملا دعوم نع ةلودلا نلت دقو -

 . تاروانملا

 ال لاحلا هذه ىفو . اهنم ءاهتنالا دعب ةيركسعلا تاروانملا ءارجإ نع ةلودلا نلعت دقو -
 ةينعملا ةزهجألا موقت لب ةرولتملا روضحل مالعإلا ةزهجأ ىلسارمو ىبودنمم وعدت

 - روص ) مالعإلا ةزهجأل ةرولانملاب ةصاخلا ةيمالعإلا داوملا ميدقتب ةحلسملا تاوقلاب

 . ( خلإ... ريراقت - تانايب

 : لومشلا / عونتلا رايعم ه

 - ةيرحبلا - ةيوجلا ) ةصصختملا ةحلسملا تاوقلا عرفأ عيمج ةيبرحلا ةروانملا ىف كراشت دق

 . ةصصختملا عرفألا هذه دحأب ةصاخ ةروانملا نوكت دقو ( ىوجلا عافدلا - ةاشملا

 ظ : ةروانملا ةوك رايعم ه

 : اهتيمهأ ةجردو ةروانملا ةوق ثيح نم نيراسم دحأ ذخأت ةيبرحلا تاروانملا
 : ةيحلا ةريخذلاب ةروانم -

 ةيرشب رئاسخ اهيلع بترتي ذإ ةيلعفلا برحلا نم اريثك ةروانملا برتقت ةلاحلا هذه ىفو
 . ةيدامو

 : ةيبيردت ةروانم -

 ةينيتورلا تاروانملا نم ىهو « ةيحلا ةريخذلا اهيف مدختست ال ىتلا تاروانملا كلت ىهو

 ' ةفورب ' نوكت دق ىتلاو ةيحلا ةريخذلاب ىرجت ىتلا تاروانملل ةبسنلاب لاحلا سكع
 .' ريخألا بيردتلا ' ةيركسعلا مولعلا ىف هيلع قلطي ام وأ ةيلعفلا ةيركسعلا برحلل ةيديهمت

 . ' ةكرعملا لبق ام بيردت " وأ

 ىوقلا ريثأتلا هل نوكي ( ةيحلا ةريخذلاب ةروانملا ) ةيركسعلا تاروانملا نم عونلا اذهو
 دض ةلودلا اهضوخت ىتلا ةيسفنلا برحلا وأ ةيئاعدلا ةلمحلا فادهأ قيقحت ىف لامعفلاو

 . ىرخألا لودلا



 : ةيبرحلا تاروانملا فادهأ

 فادهألا قيقحت ىلإ ةيبرعلا تاروانملا ةليسو مادختسا قيرط نع لودلا ةيبلاغ ىعست

 : ( ةدرفنم وأ ةعمتجم هعمتجم ) ةيلاتلا

 ةلودلا اهلالخ نم ثعبت ىتلا ةمهملا ىركسلا مالعإلا لئاسو ىدحإ ةيبرحلا ةروانمل دعت ١-
 هي رشبلا اهتوق نع مالعإلل ءاوس دح ىلع ءادعألاو ءاقدصألا ىلإ ةيركسعلا ةيمالعإلا اهلئاسرب

 1 ظ ..( ركل ةنمول خو ةراملاو

 ةكرعملل دادعتسالاو لهأتلا بتارم ىلعأ ىلإ ةحلسمل تاوقلا دونجل ىلاتقلا ءاقترالا - ؟

 . ةيركسعلا

 . ةحلسملا تاوقلا دونجل ةيونعملا حورلا عفر -؟

 . ةيداعملا تاوقلا دونجل ةيونعملا حورلا ضفخ -

 بيلاسأ نم بولسأك ةيداعملا لودلا مامأ اهكسامتو اهتوق ىدمو ةيركسعلا تافلاحتلا راهظإ -©
 . ىلودلا ىركسعلا فلاحتلا ةوق ضارعتسا

 ةيركسعلا تارايزلا -ج

 ةيناديم تارايز جمانرب دادعإب ةحلسملا تاوقلاب ةينعملا ةزهجألا مايق اهنم دوصقملاو

 ا عقاوملا ضعبل ةيبنجألا دوفولل وأ عمتجملا تائف ضعبل

 0 | : ةرايزلا نم نوفدهتسملا

 :نيضراعل وأ نيمئادلا نيبونلتو اهيلسارم لالخ نم ةيبنجألاو ةيلحملا مالعإلا ةزهجأ “

 'ء ظ . دالبلل ةرئازلا ةيبنجألا دوفولا

 - وون وأ مهباونو ةلودلاب نودمتعملا ةيركسعلا نوقحلملا ٠

 . ىلصنقلاو ىسامولبدلا كلسلا لاجر

 . ( ةيلحملا وأ يبعشلا سلاجملا - ىروشلا سلجم - بعشلا سلجم ) بعشلا ولثمم ”

 . ةينهعملاو ةيلامعلا تاباقثلا *

 . سرادملاو تاعماجلا بالط *



 فادهأ قيقحت ىلع ةيركسلا تاسسؤملل ةيريهامجلا تارايزلا جمارب ةطخ دمتعتو

 وأ تناك ةيباجيإ . ةيجراخ وأ ةيلخاد افادهأ تناك ءاوس ةحلسملا تاوقلل ىركسعلا مالعإلا
 و

 هم ةبنأس
 مو

 : ةيركسعلا تاوابزلا عقاوم

 ظ : ىه ةيركسعلا تارايزلا ةطخ اهلمشت ىتلا عقاوملا رهشأ

 تايلكلا وأ دهاعملا - ةيركسعلا ناديملا بئاتك - ةيركسصعلا فحاتملا - ةيوجلا دعاوقلا

 دونجلا ةلقان - تارئاطلا ةلماح - ةرمدملا - هصاوغلا : لثم هيرحبلا عطقلا ىدحإ - هيركسلا

 : ةيركسعلا تارايزلا فادجأ

 "ىركسعلا مالعإلا ' ملع راطإ ىف ةيلأتلا ضارغألا قيقحت ىلإ ةيركسعلا تارايزلا ةليسو فدهت

 : ةحلسملا تاوقلل ' ىونعملا هيجوتلا ' ةطخ لالخ نمو
 . ةحلسملا تاوقلا نع نينطاوملا ىدل ةيتاوم ةينهذ ةروص نيوكت ىف ماهسإلا -'

 ' نم عمتجملا تانفو بناج نم ةحلسملا تاوقلا زاهج نيب ةديجلا تاقالعلاو رصاوألا قيثوت -"
 . ةيبعشلاو ةيناملربلا تاسسؤملا ىلثمم ةصاخو رخا بناج
 . ةحلسملا هتاوق ىف ةفلتخملا عمتجملا تائف ىدل ةنينأمطلاو ةقثلا ثب -*

 تازيهجتو تايناكمإ نع ةفدهتسمو ةدوصقم تامولعم بيرست لالخ نم ءادعألا باهرإ -؛
 ءاضعأو ةيبنجألا دوفولل ةيركسعلا تارايزلا لالخ نم ةحلسملا تاوقلا تابيردتو تادعمو

 . نييركسعلا نيقحلملاو ىلصنقلاو ىسامولبدلا نيكلسلا

 . بابشلا ىدل ةيركسعلا ةئشنتلاو ةيموقلا ةيبرتلا ىف ماهسإلا -ه
 . ةيركسعلا دهاعملاو تايلكلل مامضنالا ىلع بابشلا عيجشت - 5

 . عمتجملل هتدئافو * ىركسغلا دينجتلا ”ىودج ةركف ميعدت -7



 برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا بيلاسأ نم ددع ىلع ' ةيركسعلا تارايزلا ' ةليسو دمتعتو

 ةليسو اهيلع دمتعت ىتلا بيلاسألا مهأ ( لقعلا رييغت وأ غامدلا ليسغ ) بولسأ دعيو ٠ ةيسفنلا
 ةرياغم ةينهذ ةروصب رئازلا اهنم جرخي ىتح ةرايزلل ديجلا دادعإلا متي ذإ ةيركسعلا تارايزلا

 دنع ليصفتلاب هضرع ىراجلا وحنلا ىلع كلذو ةرايزلا لبق هيدل تناك ىتلا ةينهذلا ةروصلل

 "0 ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا بيلاسأل اقحال ضرعتلا ]

  ةصصختملا ةيركسعلا تالجملا -د

 ةصصختم ةيركسع تالجم رشنو رادصإ ىلإ لودلا ةيبلاغ ىف ةحلسملا تاوقلا أجلت

 وأ ىلخادلا ىوتسملا ىلع ءاوس ةيويحلا ىركصلا مالعإلا لئاسو نم ةليسو ةباثمب نوكت

 . ةلودلل ىجراخلا

 : ةيركسعلا ثالجملا عاونأ

 : ةيلاتلا ريياعملل اقفو ةيركسعلا تالجملا فينصت نكمي

 :رصصختلا / ةيمومعلا وابعم ثيح نم
 : ةماغلا ةيركسعلا تكالجملا -

 . ةيداعلا تالجملا نأش اماع ًاحرط روهمجلل حرطت ىتلا ىهو

 0 : ةصاخلا ةبركسعلا تالجملا -

 . روهمجلل حرطت الو , طقف ةحلسملا تاوقلا زاهج لخاد عزوت ىتلا ىهو
 :صحصختلا وابعم كبح نم ء

 . ةصصختم ريغو ةماع ةيركسع كالجم 2

 ةحلسملا تاوقلا عرفأ ضعب لاح ناسل نوكت ام ابلاغ ىهو , ةمسختم ةيركسع دالجم :

 "كا . ىوجلا عافدلا ةلجم « ةيرحبلا تاوقلا ةلجم ؛ ؛ ةيوجلا تاوقلا ةلجم لثم

 : وادصآلا ةيوود ذيح نم هك

 ةيلصف - ةيرهش - ةيرهش ذصن - ةيعوبسأ : تالجم -



 | > : ةيركسعلا تالجملا ىفادجأ

 : ةيلاتلا تاياغلا ضعب وأ لك قيقحت ىلإ ةصصختملا ةيركسعلا تالجملا ىعست
 ىدل ءامتنالاب روعشلا ةيكزتو ةحلسملا تاوقلل ىلخادلا روهمجلا نيب رصاوألا ديطوت )١(

 . . اهب نيلماعلا عيمج

 سوردملاو ديجلا ضرعلا لالخ نم ةيداعملا ىوقلا تايونعم ىف رسشابملا ريغ ريسثأتلا )١(
 . ةحلسملا تاوقلا لخاد ةوقلا رصانعل

 ايجولونكتلاو « اهتايتاكمإو ةحلسملا تاوقلا تاردق ىف ليوهتلاو ةغلابملا كينكت مادختسا (*)

 . ءادعألل ةيونعملا حورلا ضفخ دصقب اهمدختست ىتلا ةيملعلا

 . حالسلل ةردصملا لودلل ةبسنلاب كلذو ةيبرحلا ةزهجألاو تادعملل ىنالعإلا جيورتلا (4)

 . ةحلسملا هتاوق نع بعشلا ةماع ىدل ةيباجيإ ةينهذ ةروص نيوكت ىف ماهسإلا (5)



 يناثلا ثحبملا

 ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا بيل اسأ

 ظ . نيكاسألا ةقاد بولسأ (1)

 ظ . لقعلا ةغابص ةداعإ بولسأ ()

 .زازتبالا بولسأ (7)

 . عقاولا رمألا ضرف بولسأ (2)

 ظ ةينبواتلاو ةينيدلا ربطاسألا بولسأ (0)
 ( ةيماسلا ةاداعم ةروطسأ- ةريصح ىبأ ةروطسأ- كلاثلا لكيملا ةروطسأ )

 . ىرسملا ىموقلا ثارقلا وف كيكشتلا بولسأ (1)

 . . ةيفطولا ةدحولا قيزمت بولسأ (1)

 . ةيلودلا ةلزعلا بولسأ (8)

 . وداصتقالا راصحلا بولسأ (9)



 بيلاسأ ( ةيئاعد تالمح وأ ةدودحم ةياعد تناك ءاوس ) ةيئاعدلا تاسرا ١ د

 نايحأ ىفو « ةيقالخأ ريغ وأ ةيعرش ريغ ةيئاعد بيلاسأ اهبلغأ ىف ىه ٠ ةعونتم ةي اعد

 . ةيقالخأ و أ ةيعرش نوكت ةليلق

 : ىئاعدلا -- فيرعت

 سانلا ىف ريثأتلا اهنأش نم ىتلا ٠ « ةيئاعدلا راكفألا اهلالخ نم غاصت ىتلا ةقي

 يميل ساو

 : ةيئاعدلا بيلاسألا

 خاتج ىف ةضاخ مادختسالا ةعئاشلا ةيئاعدلا بيلاسألا مهأل لماش ضرع ىلياميف

 نالا - مدختست بيلاسألا هذه ضعب نأ نع الضف ٠ ملاعلا ىف ايلاح دئاسلا ىراضحلا عارصلا

 هجو ىلعو برعلاو رصمب ةصيرتملا ىوقلا بناج نم ةصاخ رصمو ةماع برعلا دض -

 . !ةيملاعلا ةينويهصلا ةيرصنعلا رئاود نم صوصخلا

 0000 ةعئاشلا - بيلاسألا هذه غليتو

 " تاعئاشلا بولسأ " رشاعلا بولسألل فلؤملا اذه نم ثلاثلا ثحبملا انصصخو . اهنم ةعست

 برحلاو ةياعدلا بيلاسأ نم , ةرشثعلا بيلاسألا نم هريغ نع ةيلمعلاو ةيملعلا هتيمهأل ارظن
35 

 200 كيسغفتلا
 0-ت

 ... اهنم بولسأ لكل لماش ضرع ىلي اميفو

 ٠ رظن' .٠ ةيلعدلا بيلاسأ نع ليصفتلا نم ديزمل '''

 , 165 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : .ةرهاقلا « ةياعدلاو مالعإلاب هريثأتو ماعلا ىأرل . د ا
 , 1556٠ « ولجتالا : ةرهاقلا . ةيسايسلا ةياعدأ + ليداحبم هدبعو رميجم جالص(“ )و

 .. 1984 : ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا , ةياعدلاو مالعإلا . ةزمح فيطللا دبع ( "6
 . 119 ؛ ىبرعلا ركفلا رئد : ةرهاتلا . ماعلا ىأرلاو لاصتالا . دبعلا ىلدع فطاع )١(
 , ١155  فلؤملا : ةرهاقلا « ( قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ) ةيباختنالا ةياعدلا ٠ ىضضاقلا لامك دمحم )١1(



 .( ةعيقولا ) نيفاسألا ةقاد بولسأ : الوأ

 ىلاجم ىف مادختسالا ةعئاشلا بيلاسألا نم ( نيفاسألا ةقاد ) ةعيسقولا بولسأ دعي
 ناسدإلا اهسرامي ىتلا ةميدقلا بيلاسألا نم هنوك مغربو ٠ ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا |

 هرابتعاو هتيمهأ هل لظتسو . ثيدحلا رصعلا ىف دئاسلا بولسألا وه لازام هنأ الإ مدقلا ذنم
 . يرشب عارص كانه ناك املاط لبقتسملا ىف

 ؛ نيفاسألا ةقاد بولسأ رهاظم

 : ىلي اميف ةعيقولا بولسأ رهاظم رصح نكمي
 , رشبلا نم ريبك ددع ىدل ةيعامتجالاو ةيسفنلا رهاوظلا نم - فسألل - بولسألا اذه دعي *
 ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيلودلا تاعارصلا ىف مدختسي امك بولسألا اذه نإف كلذلو
 تفال همادختسا عويش نإ لب ٠ سانلا نيب ةيدرفلاو ةيعامتجالا تاقالعلا ىف اضيأ مدختسي هنإف
 .... ! رصعلا اذه ىف رظنلل
 . ةيرصعلا بيلاسألا نم اضيأ دعي تقولا تاذ ىفو ةيديلقتلا بيلأسألا نم بولسألا اذه دعي *
 دحأ اذهو لاح ىلإ لاح نمو رخآل تقو نم بولسألا اذه ذيفنت قرطو تاكينكت فلتخت *
 تايوتسملا لك ىلع رظنلل ةتفال ةقيرطب بولسألا اذه حاجن ىلإ ىدؤت ىتلا ةيرهوجلا بابسألا
 سوريفب " بولسألا اذه هيبشت نكمي ذإ ( ةيسلودلا - تاسسوؤملا - ةيسعمجلا - ةيدرفلا )
 . هتهجاومل ناسنإلا اهعرتخي ىتلا تاداضملا لك دض امئاد هسفن روطي ىذلا ' ازنولفنألا
 نم روطُيو نولتي ىذلا سوريفلا اذهل قاو لصم عينصت ىلإ دعب ملعلا لسصوتي مسل ىلاتلابو
 . ماع لك هسفن

 : ةعيقولا بولسأ كاكينكت

 : ىلي اميف نيفاسألا ةقاد بولسأ تاكينكت مهأ زاربإ نكمي

 . امهنيب ةعيقولا بولطملا نيفرطلا نيب لادجلا وأ فالخلا هجوأ زاربإ * >



 اهمعد ىلع لمعلاو : اهميخضتو ء امهنيب ةقالعلا ىف تارفث ةيأ لالغتسا

 . نيفرطلا نيب اهرارمتساو

 نيب فالخلا روذب عرزو تارغثلا قلخ متي , تارغث وأ تافالخ دوجو مدع دنعو ه

 ظ . امهنيب ةعيقولا دارملا نيفرطلا

 : ةعيقولا بولسأل ىقيبطت لاثم

 د بماك ةدهاعم " ب ىمُس اميف ليئارسإ عم مالسلا ةيقافتا رصم تدقع امدنع
 كا ضع راسن

 . رخآ بناج نم ةيبرعلا لودلاو بئاج نم رصم

 : ىه بولسألا اذهل ةيليئارسإلا فادهألا تناكو

 .. ةيبرعلا لودلا ىوقأ نم رصم نأ رابتعاب برعلا نع رصم لزع 5

 - ايروس ) ىليئارسإلا ىبرعلا راوجلا لود نم ةدح ىلع ةيبرع ةهلود لكب دارفنالا -

 اهلالخ نم ليئارسإ عيطتست ةدرفنم مالس تاقافتا دقعل ( نانبل - نيطسلف - ندرألا

 . هيعسوتلا اهقادهأ قيقحتو اهفقاوم معد

 ةدهاعم عيقوت ىلع هماغرإو « ايلودو ايسايس هراصحو ىنيطسلفلا بناجلاب دارفنالا -

 . ةينويهصلا ةيناطيتسالا عامطألل امالستسا لثمت ليزه مالس

 : بولسألا اذه ريدقت

 لودلا تعراس ذإ ايتقو احاجن حجن - رمألا ئداب ىف - بولسألا اذه نإ لوقلا نكمي

 رصم عم ةيسامولبدلاو ةيسايسلا تاقالعلا عطق هيف تئلعأ دادغب ىف عامتجا دقع ىلإ ةيبرعلا
 دق ليئارسإ نأ احضاو تابو سنوت ىلإ ةرهاقلا نم ةيبرعلا لودلا ةعماج رقم لقنب تماقو

 . برعلاو رصم نيب ةعيقولا ىف بولسألا اذهب تحجن

 ىتلا ةيسايسلا ةيبصعلا ىلإ رصم قالزنا مدعو ىرصملا ىسايسلا ربصملا .. . نكلو
 داعبأ - اعابت - ةيبرعلا لوذلا تكردأ رخالا بناجلا ىلعو « ةيبرعلا ةقطنملاب ليئارسإ اهتعنص

 داعبألا ةينيطسلفلا ةطلسلا اضيأ تبعوتسا امك « ليئارسإ اهيف اهتعقوأ ىتلا ةعيقولا ةديصم



 نم ةوارض رثكأو ةوسق دشأ مالسلا ةكرعم نأو ىليئارسالا ىبرعلا عارصلل ةيقيقحلا ةيسايسلا

 . ةيبرحلا كراعملا

 : ةعيقولا .بولسأ ةهجاوم ةينبك

 : ةيلاتلا قرطلاب - ماع هجوب - ةعيقولا بولسأ ةهجاوم نكمي
 , ةفلتخملا لودلاو فئاوطلاو تاهاجتالا نيب ةكرتشملا لماوعلا ةيوقتو معد )١(

 ٠ . دحاولا فصلا معدو دحاولا نايكلا تيبثتو

 دحاولا نايكلا لغات ةيندنجلا وأ ةيقرعلا وأ ةيدئاقعلا وأ ةيركفلا تافالخلا ميجحت )١(

 . تاماسقنالا وأ تافالتخالا مقافت مدع ىلع لمعلاو

 . بولسألا اذه قيبطتل ةفلتخملا تاكينكتلا ىلإ رارمتساب هبنتلا (*)

 ألا اذه ىلإ امئاد راظنألا تفلو سانلا نيب ىمالعإلا ىصعولا رشن (4)

 . هينتلاو ةظعلل ةيقيبطتلا هتلثمأ
 صضرعو ب



 ) ركفلا لادبإ) : لقعلا ةمابص ةداعأ بولسأ :ايناق

 ىركف فقوم ءاغلإ ىنعي وهو , ( خملا ليسغ وأ غامدلا ليسغ بولسأ ) هيلع قلطيو
 تاهاجتالا ليدعت وه وأ : هناكم ةليدب فقاوم لالحإو دارفألا نم ةعومجم ىأ درف ىدل نيعم
 ىططخم فادهأ مدخي ىذلا وحنلا ىلع ةنيعم ثادحأ وأ تاعوضوم هاجت ةيرسكفلا فقاوملاو
 . ةيسفنلا برحلا

 ("': وه غامدلا ليسغ نأ نيثحابلا ضعب ىريو

 . ىركفلا ريوحتلاب راكفألا ميوقت ةداعإ قيرط نع ىفخلا عانقإلا
 ةيكيرمألا برحلا ) : وه لقعلا ةغايص ةداعإ بولسأ نع ةعئاشلا ةيخيراتلا ةلثمألا نمو

 ةرهاظ ةيكيرمألا ةيسايسلا رئاودلا تظحال مانتيف نم ةيكيرمألا تاوقلا تداع امدنعف
 ىكيرمألا عمتجملا ىلع ةديدج ًاراكفأ لمحت ةيكيرمألا تاعمتجملا ىف رشتنت تأدب ةديدج
 :١" ىلي اميف راكفألا كلت رصحنتو

 . ىجراخلا ىكيرمألا لخدتلا دييأت مدع -

 . ةيملاعلا لكاشملا ىف ةيكيرمألا تاوقلا ماحقإ ضفر -
 . ىلودلا سيلوبلا لجر رودب ةدحتملا تايالولا مايق ةركف ضفر -
 تايالولا ىف ةينمألاو ةيسايسلا رئاودلا هابتناو فواخم ةديدجلا راكفألا كلت تراشأ دقو

 - ناك ىذلا ىكيرمألا عمتجملل بلاغلا ركفلا ةغايص ةداعإ ىف تأدب اهنأ ذإ . ةيكيرمألا ةدحتملا
 ىلودلا سيلوبلا لجر رودب رخافتيو ىجراخلا ىكيرمألا لخدتلا ةدشب ديؤي - مانتيف برح لبق
 . ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةدحتملا تايالولا هبعلت تناك ىذلا

 . 147/؟ , ةعابطلل ةيرحلا راد : ةرهاقلا ؛ ةيلاربمإلا ةيلعدلا بيلاسأ , ىوادلا بيبح دلاخ () . 15107١ . رشنلل ةيتانبللا ةسسؤملا : ( توريب ) نانبل , خملا ليسغ ٠ غابدلا ىرخف 1“



 دونج اهب ئجوف ىتلا ةبيطلا ةلماعملل ةرشابم ةجيتن اهنأ نيبت تت ةرهاظلا كلت ةسساردبو

 . ىلع كلذو رسألا ىف مهعوقو ةرتف ءانثأ ةيمانتيفلا تاوقلا دونجو طابض نم ةددتملا تايالولا

 . ناكيرمألا ىرسألل مانتيف بناج نم ةئيسلا ةلماعملا نع ةيكيرمألا تاوقلا نيب عيشأ ام سكع
 ناكيرمألا ىرسألا دض ( خملا ليسغ ) لقعلا ةغايص ةداعإ بولسأ كلترف :تيدختسلا ذبقو

 1 : ةيلاتلا جهانملاو قرطلا عابتاب
 ...ىرسألل باغ ةؤفلاو 3 ةويهقنلا د ةيناسنإلا ةلماعملا -

 : ميهافم لوح ىرسألل ةيموي شاقن تاقلحو تارضاحم بيترت -

 - بوعشلا نيب ىلودلا نواعتلا - ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةلادعلا - ةيناسنإلا - مالسلا

 ظ ظ . ىملاعلا ءاخرلا - ةاواسملا

 : مولع ىف نيصصختملا نم ةبخن ةيشاقنلا تاقلحلاو تارضاحملا كلت ةرادإ ىلوتي -

 . ." سفنلا ملع ' ىلع ةوالع - عامتجالا - مالعالا -
 رودت ءاكذو ةيانعب ةاقتنم ابتك نمضتت ىرسألا تاركسعمب ةيسفاقث تابتكم ءاشنإ 5

 ةيبدألا بتكلاو تاياورلا نإ لب « بوعشلا نيب ةاواسملاو مالسلا : لوح اهتاعوضوم
 اهنا تتفيتت امك ميهافملاو ىناعملا كلت لوح اهلك رودت تناك ةفلتخملا اهعاونأب

 بتكلا ةصاخو « هبويع ىلع زكرتو ىلامسأرلا ماظنلا دقتنت ىتلا ثوحبلاو بتكلا

 . برغلا هي باتك مالقأب ةررحملا ثوحبلاو
 - اهيف ىرسألا ةشقانمو ةيكارتش الا راكفألا نمضتت دت تارضاحمو تارشن عيزوت راركت -

 تاشقانملا راركت نم راكفألا كلت مهنادجو ىف رقتست ىتح - ةيرودو ةرمتسم ةفصب

 . اهلوح راوحلاو
 دعم ىموي ماظن قفو رعشي نأ نود ةديدج ةغايص ريسألا نادجوو ركفو لقع ةغايص 35

 مسقنتو ٠ ( اريسأ ٠ :2 نم ) تاعومجم ىلإ ىرسألا ميسقتب كلذو اديج سوردمو

 لمع قرغتسيو « اريسأ ١5 : ؟ نم نوكتت ةليصف لك , لئاصف ةدع ىلإ ةعومجم لك



 ده

 . ءاسم ةعباسلا دعبو ارهظ ةحارلا تاقوأ ىف ةبتكملا مادختساب

 : بولسألا اذهب تققحت ىتلاآ عئاتنلا

 : ةيلاتلا جئاتنلا ( لقعلا ةغايص ةداعإ بولسأ ) بولسألا اذه مادختسا ىلع بترت

 ناك امع افلتخم اناسنإ ( خملا ليسغ ةيلمع دعب ) مانتيف نم ىكيرمألا ريسمألا ةدوسع -
 : ةيلاتلا ةديدجلا راكفألاب نمؤي حبصأ لقعلا ةغايص ةداعإ ةيلمع دعب ذإ . امامت

 ظ ..ىلامسا رلا ماظنلا داقتنا *

 . ىكارتشالا ماظنلا عم فطاعتلاو بواجتلا

 . ىلودلا عارصلا ةرادإ بيلاسأ نم بولسأك برحلا ةيهارك *
 - بوعشلا نيب ةاواسملا - ىلودلا مالسلا : ىكيرمألا عمتجملا ىلع ةديدج راكفأ ىنبت *

 ظ بوعشلا ريصم ىف لخدتلا مدع

 ظ 1: كلذ ىلع بترتو -
 وأ بوعشلا ريصم ىف لخدتلا تاسايس دض ةدحتملا تايالولا ىف ةيلخادلا ةضراعملا دادتشا

 ظ . ةيملاعلا لكاشملا ىف ةيكيرمألا ةسايسلا ماحقإ



 توا

 زازتبالا ب ولسأ : اكلات

 ممألا نم مهريغ وأ برعلا دض ءاوس مادختسالا ةعئاشلا ةيئويهصلا بيلاسألا نم وهو

 ظ ظ . ىرخألا

 : بولسألا اذهل ةيقيبطتلا ةلثمألا نمو

 . : ايناملأل ىنويهصلا زازتبالا ه٠
 ىضارألا ىلع ةيليئارسإلا ةلودلا مايق بقع بولسألا اذه ةسرامم ىف ةيملاعلا ةينويهصلا تأدب

 دوهيلل ىناملألا ىزانلا داهطضا ' هتمسأ ام عئاقو رشن ىلإ تدمع ذإ ؛ ١5 4/7 ماع ةينيطسلفلا

 ظ : ىه" تاكينكت ةدع كلذ ىف تمدختساو

 . ةاسأملا ةروص لامكتسال ةيقيقحلا ريغ قئاثولا ضعب ةفاضإ ىف بذكلا كينكت -

 وأ اهماقرأ وأ اهمجح ثيح نم ءاوس ثادحألا ريوصت ىف ليوهتسلاو ةغلابملا -

 . ابروأ ىف ةصاخ ةيلودلا مالعإلا لئاسو ةفاك ىف مظنملاو مئادلاو رمتسملا ليترتلا
 0 . ةلكشملا هذه ميخضت ىف ةداعإلاو راركتلاو

 . اهيدل ' بنذلا ةدقع " عنص فدهب ايناملأ ىلع يناسنإلاو ىسفنلا طغضلا

 ىلإ ةموعزملا ةاسأملا هذه ةروتاف ديدست ىلإ ايناملأ عفدل ىلودلا ىسايسلا طغضلا
 ظ . ليئارسإ

' 

 " ةريبك ةيلام غلابم ىلع لوصحلا ليئارسإ تعاطتساو « اريبك احاجن بولسألا اذه حجنو
 ايناملأ ةفرعمب رارضأ نم مهب قحل امع دوهيلا ضيوعت ىمسم تحت ' تارايلملا تزواجت
 ثوحبلا نأ نم مغرلا ىلع اذه . ' رلته فلودأ ' مكح مايأ ةيرلتهلا ةيزانلا رصع ىف

 ىتلا لتقلاو بيذعتلاو لاقتعالا تايلمع نأو « امامت كلذ سكع تتبثأ ةيركسعلاو ةيخيراتلا
 رجملاو هدنلوب ىف وأ ايناملأ لخاد ءاوس ىرخألا بوعشلاو فئاوطلا دض ايناملأ اهتسرام



 نكت ملف - لاحلا ةعيبطب - دوهيلا مهنيب نمو رشبلا مومع دض تناك صوصخلا هجو ىلع

 .. ! ادوهي مهرابتعاب مهدحو دوهيلا دض نذإ تاسرامملا هذه

 : برعلل ىنويهصلا زازتبالا ©

 ةيخيراتلا ةيعمجلا '" اهتمسأ ةيعمج 5 ماع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ليئارسإ تأشنأ

 لبق ام رصم دوهيل تناك اهنأ تعدا ىتلا تاكلتمملا رصحب اهلامعأ ىلوأ تأديو ' رصم دوهيل

 اورطضا رصم دوهي نأ تعداو ( تاكرش - ضارأ - تاراقع ) تانيتسلاو تانيسمخلا ةرتف

 . مهل هداهطضاو ( رصانلا دبع ) تاقياضم ببسب ١5657 ماع نم اءدب رصم نم ةرجهلا ىلإ

 رايلم فصنو تارايلم ةتسب - ىلوأ ةلحرمك - تاكلتمملا كلت ةميق ةيعمجلا هذه تردقو
 ةيملاع ةيمالعإ ةلمحي ةيوحصم تاكلتمملا هذه ةميق دادسب رصصم بلاطت تأدبو « !رالود
 نأ ذإ ! ليئارسإ ةلودل تاضيوعتلا هذه دادسب اهتبلاطمو اهيلع طغضلل رصم دض ةعسوم
 هذه دادسن ةيمسر ةبئاطم رصمل تلسرأو . ! اوفوت دق نييرصملا دوهيلا ءالؤه ةيبلاغ

 اهتبقعأ مث , نطئشاو ىف رصم ريفس قيرط نع ىرصملا ةيجراخلا ريزو مساب تاضيوعتلا

 ىه اهيف زاكترالا ةطقن تناك رصم دض ' ةيئاعدو ةيمالعإو ةيسايس ' ءاوعش ةلمح نشب
 ىلع ءاليتسالاو - رصم - مهنطو ةرجه ىلع مهرابجإو ( نييرصملا دوهيلل رصم داهطضا )
 ظ . تارالودلا نم فصنو تارايلم ةتسب - ةيادب - اهوردق ىتلا مهتاكلتمم

 حاجن اهب نمضت ةفلتخم تاكينكت لالخ نم زازتبالا بولسأ نم ةيلاتلا ةلحرملا تأدب مث
 ظ ظ : ىهو بولسألا اذه

 .ةيليئارسإلا تاضيوعتل ةروتاف بقت ىك رصم ىلع طغضلل ةدحتملا تايالولا عفد -

 ةيكيرمألا ةنوعملا نم امصخ ريتاوفلا هذه دادسب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةبئاطم -

 ظ . رصمل اهمدقت ىتلا
 وهو ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم رخآ ايولسأ هتايط ىف ' زازتبالا ' بولسألا اذه نمضتيو

 ةمهم تاكينكت ةدع ىلع ىوتحي امك ٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو رصم نيب ةعيقولا بولسأ

 ظ . ليترتلا - بذكلا - ليوهتلاو ةغلابملا : ىفو ةيسفنلا برحلا تاكينكت نم



 لاز لإ

 : يزازتيآلا بولسألا اذه فادقأ

 ىزازتبالا بولسألا اذه ةسرامم ءارو نم ةيلاتلا تاياغلا قيقحت ىلإ ليئارسإ ىعست

 ا | : رصم دص

 . ةموعزملا تاضيوعتلا غلابم ىلع لوصحلا )١(
 تاضوافملا نم ةمهملا ةلحرملا هذه لالخ رصم ىلع ىسسفنلاو ىسايسلا طغضلا (؟)

 ةلتحملا ةيبرعلا ىضارألا دادرتسا ةيلمع ةقاعإل ةينيطسلفلا ةصاخبو ٠ ةيبرعلا - ةيليئرسإلا

 .( ةلتحملا ةينيطسلفلا ىضارألا ةيقبو - ةينانبللا اعبش عرازمو - ايروس نالوج ) ليئارسإ نم
 . رخآ بناج نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو بناج نم رصم نيب ةعيقولا (*)
 ىلإ ( ةنوعم ) نم اهليوحتو ىقيقحلا اهنومضم نم رصمل ةيكيرمألا ةنوعملا غارفإ (؛)
 ظ ظ > . ليئارسإ حلاصل ددسي (نيد )

 ! رصم عم ةسرامملاو قيبطتلا ىف لوألا نكي مل بولسألا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ىرصملا ىدنجلا مهلتق نيذلا ةعبسلا نييليئارسالا رسأ ضيوعتب رصم ةبلاطم ليئارسإل قبس ذإ

 ىف ليئارسإ ريفس ملستو كلذ ىف ليئارسإ تحجن لعفلابو « اباط لخدم دنع ' رطاخ ناميلس '

 : ؤازتبآلا بولسأ ةمجاوم ةيفيك

 تاذب ( زازتبالا بولسأ ) ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم بولسألا اذه ةهجاوم بجي

 تاعوضوم نأ ةصاخ اهلالخ نم بولسألا اذه ذيفنت متي ىتلا تاكينكتلا سفنبو بولسألا

 ريثملاو , ىرصملا بناجلا ىلع اهتاليثم نم ريثكب ربكأ ىليئارسإلا بناجلا نع تاضيوعتلا
 ةيمارجالا ثادحألاو عئاقولا ددعت مغر ليئارسإ عم بولسألا تاذ سرامتال رصم نأ ةشهدلل

 رصم بلاطت نأ - بولسألا تاذبو - بجوتست ىتلاو رصم دض ليئارسإ اهتسرام ىتلا
 ظ : مئارجلا هذه مهأ نمو . اهنع ةريبك تاضيوعتب ليئارسإ

 . ( ديجملا دبع تمصع .د) وه ىرصملا ةيجراخلا ريزوو " نوشاس نوميس " وه ىليئارسإلا ريفسلا '*'



 : عار قلاع ع نيمرشبلا بهذ ةقرس : يلوألا ةميرجلا

 رصعلا ىف رصم نم مهجورخ دنع نييرصملا نم دوهيلا هقرس ىذلا بهذلا ةميق 3

 ىف ' ةدابعلل ' الجع هنم مهل عنصيل بهذلا اذه عيمجتب ' ىرماسلا ' مايقو ؛ ىنوعرفلا

 ظ ' ةليل نيعبرأ " هبر تاقيمل مالسلا هيلع ىسوم انديس هيف مهكرت ىذلا تقولا

 : ميركلا نارقلا لوقي اذه ىفو

 ال هنأ اوري ملأ راوخ هل ادسج الجع مهيلُح نم هدعب نم ىسوم موق ذختاو "

 "١ نيملاظ اوناكو هوذختا اليبس مهيدهي الو مهملكي
 : رخا عضوم ىف ةيخيراتلا ةميرجلا هذه ميركلا نآرقلا دكؤيو

 انسح ادعو مكبر مكدعي ملأ موق اي لاق افسأ نابضغ هموق ىلإ ىسوم عجرف "

 . ىدعوم متفلخأف مكبر نم بضغ مكيلع لحي نأ متدرأ مأ دهعلا مكيلع لاطفأ
 كلذكف اهانفذقف_موقلا ةنبز نم ارازوأ انلمح انكلو انكلمب كدعوم انفلخأ ام اولاق

 ظ ا ف فانلا ىقلا

 ىلح اهنأ هريسفت ىف " سابع نبا ' بهذي امك ( موقلا ةنيز نم ارازوأ ) ةرابع ىنعمو

 عم رصم نم جورخلا لبق دوهيلا نكمت ذإ ىنعملا تاذ خيراتلا بتك دكؤتو . "!نييرصملا

 0 عادخلاب ةيبهذلا نييرصملا ىلح ىلع ءاليتسالا نم ( مالسلا هيلع ىسوم انديس )

 ! : ( بهذلا لجع عنصي نوره ) ناونع تحت ' ميدقلا دهعلا ' باتك ةميرجلا هذه دكؤي امك
 اولاقو نوره لوح اوعمتجا , لبجلا ىلع هتماقإ تلاط دق ىسوم نأ بعشلا ىأر املو '

 ىذلا ىسوم لجرلا اذه باصأ اذام ىردن ال اننأل ؛ انتريسم ىف انمدقتي اهلإ انل عنصا ايه : هل

 مكتانبو مكئاسن ناذا ىف ىتلا بهذلا طارقأ اوعزنا : نوره مهباجأف . رصم رايد نم انجرخأ

  ٌغاصو اهرهصو مهنم اهذخأف . هيلإ اهب اوعاجو مهئاذآ نم اهوعزنف . اهايإ ىنوطعأو مكينبو

 2.( حر ةيالاد . ف رعاز ةروس . ميركا نرخ

 1 بألا هط روح ؛ ميركل نارق
 ا  رشنو عطل ةيدملا رانا راد: رم ١ سبع نبا ريسفت نم سايفملا ري

 5١:1 نم تارقفلا 56 حاحصالا . جورخلا رفس . ميدقل دهعل



 نوره دهاش امدنعو . رصم رايد نم كتجرخأ ىتلا ليئارسإاي مكهلإ اذه : اولاق ذئدنع . الجع

 اودعصاو ىتناثلا مويلا ىف بعشلا ركبف . برلل ديع وه ادغ : نلعأو لجعلا مامأ احبذم ديش كلذ

 رمأف . نوجملاو وهلل اوماق مث نمو اوبرشو اولكأف اولفتحا مث مالس نيبارق اومدقو تاقرصحم
 اوفرحنا ذإ . دسف دق رصم رايد نم هتجرخأ دق ىذلا بعشلا نإف لزناو مق : ىسوم برسلا
 : نيفتاه جئابذلا هل اوحبذو هودبعو الجع مهل اوغاصف هب مهترمأ ىذلا قيرطلا نسع اعيرس

 اذه ىف تلمأت دقل : ىسومل برلا لاقو . رصم رايد نم .كجرخأ ىذلا ليئارسإاي كهلإ وه اذه
 ميخملا نم ىسوم برتقا نإ امو ..... بلقلا بلصتم دينع بعش هب اذاو , بعشلا

 , لبجلا حفس دنع امهرسكو هدي نم نيحوللاب ىقلأو هبضغ مدتحا ىتح صقرلاو لجعلا دهاشو
 مهمغرأو ءاملا هجو ىلع هأرذو « امعان راص ىتح هنحطو زانلاب هقرحأو ىبهذلا لجعلا ذخأ مث

 ش ش ظ . " هنم برشلا ىلع

 و 5 ) نيترقفلا ىفف جورخلا رفس نم ١١ حاحصإلا ىف - ةميرجلا تاذ - ةاروتلا دكؤتو

 ْ 5" (: ٠ 3 ْ ٠

 بعشلا برلا لعجو . ىسوم لوق بسحب ابايثو ابهذو ةيضف ةينا نييرصملا نم اويلطو '

 ." نييرصملا نم اومنغف « هوبلط ام لك مهوطعأف نييرصملا ىضرب ىظحي

 : رقبلا رحب ةسردم لافطأ اباحض: ةيناثلا ةميرجلا

 رحب ' ةسردم فذق ىه - ةددعتملا اهمئارج نيب نم - ىربكلا ليئارسإ ةميرج تناك
 داهشتسا هنع مجن امم ةيليئارسإلا ةيركسعلا تارئاطلاب ةيليعامسإلا ةظفاحمب ةيئادتبالا ' رقبلا
 رداغ بولسأب ةفلتخم حارجب تارشعلا ةباصإو ةسردملا ذيمالتو تاذيملت نم تارشعلا
 ناكو . ' رطاخ ناميلس " هلعف ام عم ةنراقملاب افنعو ةعاشب دشأ دعت ةميرج ىف :ءىجمهو

 'رقبلا رحب ' ةسردم اياحض نع ضيوعت ةيضق عفرب عراست نأ ةيرصملا ةموكحلا ىلع نيعتي
 0 بولسألاو جهنلا تاذبو " رطاخ ناميلس ' ةيضق عم نمازتم تقو ىف ليئارسإ دض



 :1951 برح وق نبيرصملا ىلتقلا ةبضق: ةثلاثلا ةميرجلا

 طابض ضعب اهررح ىتلا اهتاذ ةيليئارسإلا قاروألاو قئاثولا ىلع ةيضقلا هذه دمتعتو

 . ةيليئارسإلا فحصلا ضعب اهترشنو يليئارسإلا شيجلا

 :1981/1* برح ون نيبرصملا ىرسألا بيذعت ةيضق: ةعبارلا ةييرجلا

 اهيف بيصأو ١551 ١ ةميزه راع تحم ىتلاو ةلصافلا برحلا ىه ١5177 برح تناك

 هذه جئاتن تلزلز ثيحب ءاوس ىلع دارفألاو تادعملا ىف ةحداف رئاسخب يليئارسإلا شيجلا

 ىف ةيليئارسإلا ةيركسعلا تباصأو رهقي ال ىذلا يليئارسإلا شيجلا ةحورطأ ةديجملا برحلا

 عفادب اودمع نيذلا يليئارسإلا شيجلا طابض ضعب سوفن ىلع ئيسلا هرثأ هل ناك امم . لتقم
 ةميرجلا هذهو ١5177. ةكرعم نابإ نييرصملا ىرسألا نم تارشعلا بيذعت ىلإ دقحلاو ماقتنالا

 بيذعتلا عئاقو نع اهتاذ ةيليئارسإلا مالعإلا ةزهجأ ىف اهنع رشن امب اضيأ اهتابثإ لهسي
 ..... بورحلا ىرسأ ةلماعم نأشب فينج تايقافتاو ىلودلا نوناقلا فلاخت ىتلا ةيزخملا
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 نيطسلف ةلودو ةماع برعلا دض طفلاب ليئارسإ هسرامت بولسألا اذهل ىقيبطتلا لاثملا
 ةيبرعلا لودلا وأ ةينيطسلفلا ةلودلا باسح ىلع ىقطيتسالا عسوتلا قيرط نع كلذو . ةصاخ

 ظ . ةرواجملا

 ْ ظ : بولسألا اذه ةسوامم نم ليئارسإ فادمأ

 نم بولسأك عقاولا رمألا ضرف قيرط نع ليئارسإ ةلود دودحل رمتسملاو مئادلا عسوتلا *

 - . ةيركسعلا ةيعسوتلا اهفادهأ معدل ةيركسعلا ريغ برحلا بيلاسأ
 . ليئارسإ ةلود لوح نم نامألا مازح عيسوت *
 رارمتسا ليبس ىف ةيميلقإلا ىضارألا لكاشمب اهئاهلإو ةرواجملا ةيبرعلا لودلا فعضإ *

 ظ . ةينيطسلفلا ىضارألل ليئارسإ لالتحا وهو عقاولا رمألا

 ©” د ظ : بولسألا اذه ذيقفت لحارم

 ليئارسإ ةلود ءاشنإ ليبس ىف ةيملاعلا ةينويهصلا | اهتجهتنأ ىتل لحارمل ا

 : ةيديهمتلا ةلحرملا : ىلوألا ةلحرملا

 رس وتزود تعا نيوكت قيراط نه ضو ةكلاا الوحم "لحوم هذه تأدب

 نم ىلوألا تاعامجلا ريجهت ىلع قافنإلل ملاعلا ىف دوهيلا ءايرثأ نم لاومألا عمج ىف تذخأ
 175١ ماع سدقلا ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا تاجوم ىلوأ تأدبو . ليئارسإ ىلإ ملاعلا دوهي
 تلاوت مث « ايربيأ ةريزج هبش ىف نوميقي اوناك نيذلا ( ميدر افسلا ) سلدنألا دوهي ةفرعمب

 ةجوملا اهتلتو ( ميدياهلا ) هدنلوب دوهي نم م 11711 ماع ةيدوهيلا ةرجهلا نم ةيناثلا ةجوملا

 .. هل ضرعت ىلا داهطشضآلا باقَعَأ ىف كلذو , ايسور دوهي نم م 18٠١ ماع ةيادب نم ةثلاثلا

 اهنوذختي اوناك ىتلا ' اسيدوأ ' ةنيدم ىف ١817١ ماع مهل ترج ىتلا حباذملا مث سورلا دوهيلا



 ١84١ ماع نم ءادتبا ايسور ندم مظعم ىف جباذملا هذه ترركت مث . مهل ىفاقث عمجت زكرم
 كلت ىفو هلايتغاب دوهيلا ماق نأ دعب 0١ ماع سرام ىف ' ىئاثلا ردنسكلأ " لايتغا رشإ

 . " هئاتلا ىدوهيلا " ةريهشلا ةياورلا ترهظ ةرتفلا

 ضعب تردصأ ةعباتتملا تارجهلا هذه ىلإ ةينامثعلا ةلودلا - ارخؤم - تهبنت امدنعو

 " ىلإ لصو دق ناك مهدادعت نكلو « سدقلا ةنيدم ىلإ دوهيلا لوخد عنمب ةينامثعلا تانامرفلا

 فلا ١5 ) م ١86٠ ماع تقولا كلذ ىف برعلا نم سدقلا ناكس ددع ىلامجإ نم ةمسن فالا

 00 .( عش
 « طقف ىدوهي فلأ ١١ زواجتي نيطسلف ىف دوهيلا ددع نكي مل 5 ماع ىفو

 نكي ملو « ( دفص - ةيربط - ليلخلا - سدقلا ) : ىه طقف ندم عبرأ ىف نوزكرمتي اوقكو

 . نيطسلف ىف ةيسايس عامطأ ةيأ ةيدوهيلا ةيلاجلا هذهل
 نميلا دوهي نم ةصاخ ةعباتتمو ةريغص تاجوم لالخ نم ارس ةرجهلا دوهيلا دواع مث ظ

 فلأ 75 ىلاوح ىلإ م 1414 ماع سدقلا ةنيدم ىف مهدادعت لصو ىتح ةدحتملا تايالولاو
 .- دوهيلا ماقأو . ( ةمسن فلأ 7١ ) نيينيطسلفلا نم سدقلا ناكس ددع ىلامجإ نم ةمسن

 نالا ىمسي اميف ) ميدقلا ىدوهيلا ىحلا جراخو ةميدقلا سدقلا ةنيدم راوسأ جراخ - اعيمج

 برعلا نم ةمسن فلأ ٠٠١ م 1531© ماع نيطسلف ةلود ناكس دادعت ناكو . ( ةيبرغلا سدقلاب

 . ! نيرجاهملا نم ىدوهي فلأ ٠١ و ىبرع ىحيسم فلأ ١١ مهنيب نم نيملسملا

 ىلإ دوهيلا نيرجاهملا ةياعرن' افاي ' ةنيدم ىف ( نويهص ءايحإ ) ةكرح تنوكت مث
 . ' افاي " ةنيدم نم برقلاب ةيلحاسلا لوهسلا ىف ىلوألا ةيدوهيلا تانطوتسملا ةماقإو نيطسلف

 غلابم نامثأب نيينيطسلفلا نم ىضارألا ضعب ءارشل نيطسلف ىلإ نورجاهملا دوهيلا ىعسو
 مهضعب كلميو دوهيلا نم ةددعتم فئاوط اهيف ميقي نيطسلف ةلود نأ ارهاظ ودبي ىتح اهيف

 ماع ىف كلذو ةينيطسلفلا ىضارألا نم 901 نم رثكأ لثمت ال تناك ولو ىتح اهيضارأ نم اءزج
 .511١طب



 ضيبألا رحبلا لحاس ىلع * بيبأ لت ' ةنيدم نورجاهملا دوهيلا سسأ ةرتفلا كلت ىو
 . * نومعزي امك داعيملا ضرأ ىف ةيدوهي ةنيدم لوأ نوكت نوكت ىكل ' افاي ةنيدم راوجي طسوتملا

 ماع ربمتبس ىف " دابسلراك ' ةنيدم ىف دقع ىذلا ىنويهصلا دفاوملا نأ نكذلاب نيَدجو
 : ىلاتلا رارقلا , تارارق نم ذختا اميف ذختا 5

 نيلدابتم مارتحاو داحتا ىف ىبرعلا بعشلا عم شيعي نأ ىلع ةينلا دفع ىدوهيلا بعدنا نإ '
 ىف نيبعشلا نم لكل ىموقلا ىقرلا هيف ققحتي ارهاز كرتشملا نطولا اذه لعجل اعم ايعسي نأو
 ظ 500

 : ةيدوصيلا ةلودلا نالعإ ةلحرم : ةيناثلا ةلحرملا
 : ىلي اميف لثمتت ةيدوهيلا ةلودلا نالعإ تامدقم تناكو ظ
 ىدوهيلا ناطيتسالاو ريجهتلا ةطخ ىلع قافنإلل ملاعلا ىف دوهيلا ءايرثأ نم لاومألا عمج *
 صاخ قودنص ءاشنإ ١ ماع سماخلا ىنويهصلا 0 ا

 ىدوهيلا بعشلل اهكيلمتو برعلا اهكاثم نم ىضارألا ءارشل ( ىلزألا ليئارسإ قودنص ) مساب
 . اهعرزي نمل ضرألا ) ىكارتشالا أدبملا قبطيس هنأ قودنصلا نلعأو ؛ ةيلزأ ةيكلم رجاهملا
 دق نورجاهملا دوهيلا ناك ١5144 ماع ةدحتملا ممألا رارق ردص امدنعو . ( اهكلمي نمل سيلو
 ىضارألا ةحاسم عومجم نم 701 لداعي ام ىأ مئود نويلم ١,5 ىلاوح كلمت نم اونكمت

 ةصاخ ةينيطسلفلا ىضارألا ىلإ تاتشلا لود نم ةيرسلا وأ ةينلعلا ءاوس ةيلاتتملا تارجهلا *
 07 سدق أ :) ةلمتم

 برقلاب نيطسلف ةلودل ةيبرغلا لحاوسلا ىف ةصاخ ةيدوهيلا تانطوتسملا نم ديدعلا ةماقإ *
 ةحاسم ىلع ةيدوهي ةنطوتسم نيسمخ ةيليئارسإلا تانطوتسملا ددع غلب ذإ " افاي " ةنيدم نم
 . عبرم رتم وليك ٠٠١ ىلاوح



 ةيادب ناكو . ةيدوهيلا ةلودلا نالعإب رضخألا ءوضلا ىقلتو ىربكلا لودلا عم قيسنتلا * |
 ىف ايناطيرب ةيجراخ ريزو " روفلب " دخو يه ةيدوهيلا ةلودلل ىسلودلا دندسسلا

 ماعريمقون ؟

 ,١ة ١1

 ةكرابمب م ١144 ماع ويام ١١ ىف ليئارسإ ةلود مايق نالعإ مت « ديذشلا فسأللوأ

 ىربكلا ىوقلا دييأتبو ( ١5517 ماع ربمفون ؟5 ىف رداصلا 0١ . مقر رارقلا ) ةدحتملا ممألا

 . ( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا - ىتييفوسلا داحتالا - اسنرف - ارتلجنإ ) تقولا كلذ ىف

 : ىلي امك ةينيطسلفلا ىضارألا ميسقت ىلع ةدحتملا ممألا رارق صنو

 : تانايك هثالث ىلإ ةقطنملا ميسقت

 طيرشلاو ندرألا رهن برغ ةقطنمو ىبرغلا ليلجلا ةقطنم نم نوكتتو : ةيبرعلا ةلودلا

 دودحلا ىتح' ةزغ "و " افاي ' نيب ةفاسملا فصتنم ىف ةطقن نم دتمملا ىلحاسلا

 ظ . ةيرصملا

 نم دتمملا ىلحاسلا عاطقلاو ىقرشلا ليلجلا ةقطنم نم نوكتتو : ةيدوهيلا ةلودلا (ب

 ءارحص لكو ' ةزغ "و " افاي " نيب ياو اكع '

 . بقنلا

 ا ا ا

 ةيليئارسإلا - . ةيبرعلا برحلا تماقو « هب فرتعت د ملو ٠ ميسقتلا رارق ةيبرعلا لودلا تضفرو

 ىلع ليئارسإ ءاليتسا لوحتو برحلا هذه ةيبرعلا لودلا ترسخ ةفلتخم بابسألو . د

 ةعقاو ةقيقح حبصأ - كلذ مغر - هنكلو برعلا هلبقتي مل اعقاو أرمأ ةينيطسلفلا يضارألا فصن

 .... نآلا ىتح

 ةميدقلا ةنيدملا تعضخو ليئارسإو ندرألا نيب سدقلا ميسقت مت « م 1444 برح دعبو .

 دعب اميف تفرع ىتلا ةديدجلا ءايحألا ليئارسإ تلتحلو « ةيبرعلا ةدايسلل ( ةيقرشلا سدقلا )

 - ةيقرشلا سدقلا ىف قبي مل نيح ىف ةيبرغلا سدقلا ىف دحاو ىبرع قبي ملو « ةيبرغلا سدقلاب

 . دحأو ىدويي



 ىضارألا ىلع ليئارسإل ةتقؤم ةموكح لوأ ليكشت نلعأ ١54/4 ماع ويام ١5 موي ىفو
 سيئر لوأ ' نامستياف ميياح ) ريتخاو ؛ ' نويروج نب ديفيد ' ةسائرب ةلتحملا ةينيطسلفلا
 ةباصع تلوحتو . ( تيراش ىسوم ) ةموكحلا هذه ىف ةيجراخلا ريزو ناكو ٠ ليئارسإ ةلودل

 ليئارسإ شيج ىلإ ةينيطسلفلا ىضارألا ىلع اهباهرإ ثبت تناك ىتلا ةحلسملا ( ةاناجاهلا )

 ظ ظ . ! ىمسرلا

 اهيطعت ةديدج دودح ىلع ليئارسإ تلصح ةيبرعلا لودلا عم ةندهلا ةيقافتا عيقوت دعبو
 ةيكلم عيزوت بسن تحبصأو « ميسقتلا رارق اهرقأ ىتلا ةحاسملا نم ثلثلا ةبسنب ربكأ ةحاسم

 ] ظ لي امك ةيديطسلنلا وضاوألا

 . نيرجاهملا دوهيلل ةكولمم ىضارألا نم -

 . نيينيطسلفلل ةكولمم ىضارألا نم 07 -

 ظ . بئاجألل ةكولمم ىضارألا نم - 961١

 ("؛): لالتحالا لبق ةينيطسلفلا ةلودلل ةماع ةيكلم ةكولمم ىضارألا نم هه -

 لكشت تناك ىتلا ةماعلا ةيكلملا ىلع - ابصغ - اهدي ةيربعلا ةلودلا تعضو ام ناعرسو

 ةحاسم نم 9058 ىلع ةينويهصلا ةلودلا تلوتسا ةقيرطلا هذهبو ٠ نيطسلف ةلود ىضارأ
 نأ دعب نيطسلف ىضارأ نم 9057 كلمت تحبصأو ادحاو اهينج اهيف عفدت نأ نود نيطسلف

 ظ .. !! 1511 ماع ؟ع؟ طقف كلمت تن

 ذيفنت ىف تأدب ليئارسإ نأ الإ مهيضارأ نم 9097 نوكلمي نوينيطسلفلا لظ كلذ مغرو

 ذإ ؛ ةيفسعتلا تاعيرشتلا قيرط نع اهلك مهيضارأ نم نيينيطسلفلا ديرجتل ديدج ططخم
 لوقحلا ىلع ' ديلا عضو ' ةعارزلا ريزول جيبي ١144 ماع ربوتكأ ١5 ىف انوناق تردصأ

 ( اهكرت ىلإ باهرإلاو طغضلا ةأطو تحت اهباحصأ رطضا ىتلا ىأ ) ةروجهملا ةيبرعلا
 حيبي لثامم نوناق ردص ماعلا سفن نم ريمسيد ١؟ ىفو . ! دوهيلا نيعرازملا ىلع اهعيزوتو

 .فلأ 4 ٠ لقتنا كلذبو . ندملا ىف ةروجهملا ةيبرعلا كالمألا ىلع بولسألا تاذب " ديلا عضو '

 بتاكلل , ليئارسإ ةلود مايق ىتح دوهيلل ىموقلا نطولا نم : باتك نع داؤف نسح : ليلحتو ضرع ه5. «ء مارهألا ةديرج 3

 . " ىكسفوزوززب دولك " ىدوهيلا



 ةماقإلل نورخا رجاهم فلأ 45 و ' افيح ' ىف نيينيطسلفلا تويب ىف ةماقإلل ىدوهي رجاهم

 نيينيطسلفلا تويب عيمج تحبصأ 4 ماع ةياهن عمو . " افاي " ىف نيينيطسلفلا تويب ىف

 +١ ىف ثلاثلا رئاجلا نوناقلا ليئارسإ ترا مد . دوهيلا نم ددج ءالزن اهنكسي ةرغاشلا

 وأ ىنيطسلف لك وه بئاغلا نأ ربتعا ىذلا ( نيبئاغلا ةيكلم نوقاق ) هتمسأ ١55٠ ماع سرام

 امك « خيراتلا اذه دعب هكلم كرتو ١544 ماع ربمتبس لوأ لبق نيطسلف ىف ميقي ناك ىبرع

 كالمأ ةسارح ةئيه ' هامس ام ةطساوب رادتس نيبئاغلا ءالؤه كالمأ نأ ىلع نوناقلا صن

 قح ىلع ليئارسإ ةموكح نم ةيليئارسإلا ةيمنتلا ةئيه تلصح عيباسأ ةعضب دعبو « ' نيبئاغلا
 1 (7. ةماع ةعفنم هيف ىرت راقع ىأ ةيكلم اهيلإ لوحت نأب ةبلاطملا

 ماع ةيقيقحلا اهتميق تردق دقو . تاباسح رتافد ىف ةلجسم تاراقعلاو ىضارألا هذهو

 رايلم ٠١ ىلإ لصت اهنإف ةيلاحلا اهتميقب تبسح اذإ امأ ١ رالود تارايلم ةسمخ وحنب

 ٠ ظ ش . رالود

 هده ىف - ةرجهلا نم نيضراعتم نيعون | تدهش ةينيطسلفلا ىضارألا نا ركذلاب ريدجو

 ظ + اههدح ةلحرفلا

 : لخاذلا ىلإ جراخلا نم ةرجه /

 ىلوألا اماع نيثالثلا ىدم ىطف نيطسلف ضرأ ىلإ تاتشلا ضرأ نم دوهيلا ةرجه ىسهو

 ظ .افعض ١١ دوهيلا نيرجاهملا ددع فعاضت ليئارسإ مايقل

 : جراخلا ىلإ لخادلا نم ةرجه (ب

 عمقلل ةجيتن ةيرسق ةرجه ىهو جراخلا ىلإ مهيضارأ نم نيينيطسلفلا برعلا ةرجه ىهو

 سصلقت ةرجهلا هذه ىلع ءانبو ٠ نيينيطسلفلا دض دوهيلا هسرام ىذلا باهرإلاو ليكنتلاو

 نيينيطسلفلا نم مهدالبل نيكراتلا دادعأ تناكو . عبرلا ىلإ مهيضارأ ىف نيينيطسلفلا ددع

 افلأ 15 و نانبل ىلإ اقلأ 198 و ندرألا ىلإ اوحزن : افلأ 48 مهنم ( فلأ 1٠١ ) ةريبك

 ٠ . ايروس ىلإ

 ١ قباسلا عجرملا (*)



 : م1911 برح بقع ىئاطيتحالا مسوتلا : ةثلاثلا ةلحرمل
 ةرواجملا ةيبرعلا لودلا نم ةريبك ءازجأ لالتحا نم ليئارسإ تنكمت 14517 برح دعب

 كلذ دعب مث - ةزغ - ندرألا برغ ةقطنم - ةيرصملا ءانيس - ايروس ىف نالوجلا ةبسطه )

 ا لالتحالا تحت سدقلا ةئيدم ثتحبصأو لماكلاب سدقلا ةنيدم تلتحاو ( نانبل بونج

 نم لماك معدي ةدحتملا ممألا تارارقب طئاحلا ,ضرع ليئارسإ تبرضو . خيراتلا اذه ذنم

 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 نم ةريبك ءازجأ دادرتسا نم رصم تنكمت ١917 ربوتكأ / ناضمر برح بقعو

 لتحملا اهبونج نائبل تررحو « " ديفيد بماك ' ةيقافتا بقع اهيضارأ ىقاب تلمكتسا مث ءانيس

 تيقب نكلو . ' ' اعبش عرازم ةقطنم " ادع. اميف ىنانبللا بونجلاب ' سامح ' ةكرح ةمواقم لضفب

 ...نسدقلاو ةزغ ىلإ ةفاضإلاب يليئارسإلا لالتحالا تحت نالوجلا

 ةيسفنلا برحلا لجم يف ( عقاولا رمألا ضرف ) بولسألا اذه قيبطتبو ؛ اذكهو
 ىضارألاب ةبئاطملا تتابو ةيعسوتلا ةيركسعلا اهفادهأ ليئارسإ تققح تققح ' ةيركسصلا ريغ وأ '

 ةديدجلا تاعسوتلا ببسب ةليحتسم هبش ىلوألا ةلحرملا ىف ليئارسإ اهتلتحا ىتلا ةينيطسافلا
 لظ ىف اعقاو ًارمأ ةديدجلا تاعسوتلا هذه تلوحت مث « ةيناثلا ةلحرملا ىف اهب تماق ىتلا
 اديكأت تناك ةيناطيتسا ةلحرم لكف ؛ ةثلاثلا ةلحرملا ىف اهب تماق ىتلا ةيناطيتسالا تاعسوتلا
 .. !! ةيلاتلا ةلحرملل ةمدقمو اديهمت تقولا تاذ ىفو « ىناطيتسالا ديلا عضول اتيبثتو اهلبق امل

 ظ : ةييلاحلا ةلحرملا : ةعبارلا ةلحرملا

 ءزجلا ىلع ءاليتسالا ىهو اهقيقحت ىلإ ايلاح ليئارسإ ىعست ىتلا ةلحرملا ىهو
 سدقلا نالعإل !ديهمت ةموعزملا ليئارسإ ةلود ىلإ لماكلاب سدقلا مضو سدقلا نسم ىقرشلا

 بولسأ وهو اقحال هضرع ىراجلا بولسألا عم بولسألا اذه ىقالتي انهو . ليئارسإل ةمصاع

 سدقلا ةنيدم ىلع ةماتلا ةرطيسلا وهو ىئاهنلا فدهلا قيقحت ىف ةيخيراتلاو ةينيدلا ريطاسألا

 ثلاثو نيتلبقلا ىلوأ ) ىصقألا دجسملا اهمهأ نمو اهب ةيمالسإلا راثآلا رئاس ىلع ءاضقلاو
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 ةليللا ىف ءامسلا ىلإ هجارعمو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىرسمو نيمرحلا

 . ( جارعملاو ءارسإلا ةليل ٠ ةكرابملا

 : .بولسألا اذه ةمجاوم ةينارك

 ساس بيق نيب ةلحلل هو قا عقاولا رمألا ضرف " بولسأ ةهجاوم نكمي

 : اهنم ركذن ةيمالعإو

 ةيبرعلا تافالخلا ذبنو ةيليئارسإلا ةيعسوتلا ةسايسلا ةهجاوم ىف ىبرعلا فصلا معد - ١

 لودلا هيف لوقت ىذلا تقولا ءىجي ال ىتح بولسألا اذه ةهجاومل ةيسايسلا دوهجلا ديحوتو

 تلكأ دقل ": ةيبرعلا ةيفسلفلا ةروطسألا نع روثأملا ىبرعلا لوقلا - ًاعابت - اهسفنل ةيبرعلا
 . ! ' ضيبألا روثلا لكأ موي

 ردد ريترو او ريس سيدرا مر و و حرجا

 . ىصقألا دجسملاو

 لت " نم الدب اهل ةمصاع سدقلا نالعإب ليئارسإ مايق نود لئاسولاو لبسلا لكب ةلوليحلا -*

 ش . بيبأ

 . ىصقألا دجسملا مده ىلإ ىمرت ىتلا ةينويهصلا تالواحملل ةماتلا ةظقيلا -؛

 . ىنويهصلا مالعإلا ةهجاوم ىف ىبرعلا مالعإلا ريوطت -ه
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 ةيفيراتلاو ةينيدلا رييطامسالا بولسأ اهسماخ

 ؟ ةروطسألا ىه ام

 فيضأ مث نامزلا رم ىلع اهتدقع تطرفنا ةميدق ةنايد اياقب وأ ةيذي ةيخيرات ةياور نع ةرابع ىه

 . ' ىهفشلا ىبعشلا ثارتلا نم ءزج ىلإ تلوحت مث ةعاشإ تراص ىتح تاغلابملا نم ٌريثكلا اهيلإ

 : ةروطسألا نع ( تروزنراف - ريبال ) لوقيو
 "9 ( ام بعشل ىوفشلا ثارتلا نم !اءزج تلاحتسا ةعاشإ ىه ةروطسألا نأ )

 : ( ليئاخيم هدبع .د - رميخم حالص .د ) رظن ةهجو نمو

  ةمواقملا ىلع ةيداع ريغ ةوقب زيمتت ليواقألا نم ةعطق , ةدمجم ةعاشإ ةروطسسألا نا )

 "77 (لايجأا ربع اهلاقتنا ىف ريغتت نأ نع تاليدبتلاو تافيرحتلا نم خيرات دعب تفقوت دق ةعطق

 . ةيسفنلا بورحلا ىف اهمادختسا ديجتو ريطاسألا ةينويهصلا ةيسايسلا ةياعدلا لغتستو

 ةياعدلا عبتت كلذ ليبس ىفو . ةيملاعلا ةينويهصلا فادهأ مدخي ىذلا رامثتسالا اهرامثتساو

 : ةيلاتلا تاوطخلا ةينويهصلا

 . فيرحتلا - ليوهتلا - ةغلابملا - بذكلا : اهنم قرط ةدع قيرط نع ةروطسألا ةغايص )١(

 0 . مالعإلا لئاسو عيمج ىف ةروطسألا رشن ىلع لمعلا (1)
 . ةيخيرات وأ ةينيد ةقيقح ىلا ةروطسألا ليوحت (*)

 ةيسايسلا اهفادهأ اهلالخ نم ةيليئارسإلا ةسايسلا ققحت ةيخيرات وأ ةينيد ةميق اهرابتعا (؛)

 | . اباجيإ وأ ابلس ةيداصتقالاو

 ريغ - ةيغيراتلاو ةينيدلا ريطاسألا ديكأتو رشن ىلإ ةيمئاعلا ةينويهصلا ةكرحلا ىعستو

 نيب ةروطسألا هذه ميمعت ىلإ ةدهاج ىعست مث « ةءادب ىدوهيلا طسولا نيب - ةحيحصلا

 , ١558 « ولجنألا : ةرهاقلا « ةيقيزفألا تافاقثلا ميهارب' حاتفلا دبع دمحم (©*'

 « فرلعملا رد : ةرهاقلا « قزر ليئاخيم هدبعو رميخم حالص : ةمجرت « ةعاشإلا ةيجولوكيس «٠ ناحتسوب ويل - تروبلوأ نونر وج

15545 
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 ىلع رطيستو لوقعلا ىلع اهسفن ريطاسألا هذه ضرفت ثيحب ىرخألا بوعشلاو فناوطلا
 . فقاوملاو ثادحألا تايرجم

 ىف ليئارسإ اهمدختست ىتلا ةددعتملا ريطاسألا نم ريطاسأ ثالثل ضرعتن فوسو
 ظ : ىهو اهفادهأو اهتادقتعم قيوست

 . ثلاثلا لكيهلا ةروطسأ 2 ()
 . ( ةريصح ىبأ ) دلوم ةروطسأ (ب)

 . ةيماسلا ةاداعم ةروطسأ (ت)

 ("7: ثلاخلا لكيهلا ةروطسأ -أ

 داليملا لبق ٠٠ ماع ىف لكيهلا اذه ةصق أدبتو . ' ناميلس انديس لكيه ' هب دوصقملاو
 عياب ىذلا تقولا ىف ' نوليس ' ةنيدم ىف ىزكرم لكيهب اعدوم ' دهعلا توبات ناك ثيح
 . ليئارسإ ىنب لك ىلع اكلم ' دواد " شيجلا داوقو خويشلا نم ليئارسإ ىنب ولثمم هيف
 " اهلهأ نم ايلاح سدقلا ( سوبي ) ةنيدم ىلع ىلوتسا مث ( نوربح ) اهتمصاع تناكو
 لكيه " ءانبل ططخي أدبو ' دهعلا توبات ' اهيلإ لقنو هتلودل ةمصاع اهلعجو "”نييسوبيلا
 ىف هفلخو لكيهلا ءانب لمكي نأ لبق داليملا لبق 37* ةنس' دواد ' انديس تاو ' برسلا
 ةيرامدملا هنونف ىحوتساو . لكيهلا ءانب لامكتساب ماق ىذلا ' ناميلس ' انديس هنبا مسكحلا
 ىتلا دباعملا مخفأ نم دعي ناكو , ىنوعرفلا ىرامعملا نفلاو ىقينيفلا ىرامعملا نفلا نم
 تاقفن ةرثكل ناميلس انديس ىلع اودرمت دق ليئارسإ ىنب نأ ىتح ضرألا هجو ىلع تميقأ
 ىلإ ةيدوهيلا ةلودلا تمسقنا ناميلس توم دعبو . هاوح ىذلا لئاهلا خذبلاو لكيهلا اذه
 ةيبونجلا طابسألا ةكلمم تظفتحاو ( ةيبونجلا طابسألا - ةيلامشلا طابسألا ) نيمسق

 قيرط نع نيطسلف رصم نوعرف حتف م 124 ماع فيص ىفو . دهعلا توباتبو لكيهلاب

 . : ليصفتلاب رفنا(29)
 , 1558© . لينلا ةعبطم : ةرهاقلا . ةيمالسإ ةيبرع سدقلا ء دشار جرف ديس
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 ليئارسإو ادوهي اتكلمم تحبصأو . سدقلا ادع نيطسلف ندم ةيبلاغ ىلع ىلوتساو ةزغ

 اهكلامم ةعزوم تناك ىتلا نيطسلف ندم ةيروشآلا ةلودلا تلتحا م.ق 7754 ماع ىفو

 /؟؟ ماع ىفو . نييناعنكلاو نييمارألاو نييبودألاو نييباؤملاو دوهيلاو نيينيطسلفلا نسيب
 امدنعو . يروشالا مكحلا تحت" ةرماسلا ' اهتمصاع طوقسب ليئارسإ ةكلمم تطقس م.ق

 اهرصاحو سدقلا وحن هجوت ' لباب ' اهتمصاعو ةيروشألا ةلودلا مكح ( رصنتخب ) ىلوت
 ( نيكايوهي ) دوهيلا كلم ملستساو م.ق 541 ويلوي ىتح 58+ رياني نم ارهش ١5 ةدمل

 لكيه مدهو اهتاذ ةنيدملا برضو سدقلا ةنيدم راوسأ مده ( رصنتخي ) نكلو ءهل
 مل ( م .ق 5481 ماع ) تقولا كلذ ذنمو . رثأ ىأ هنم قبي ملو امامت هقرحأو " ناميلس '

 ددع دترا ةرتفلا كلت لالخو .م ١51478 ماع ىتح نيطسلف ىف " ةيسايس " ةمئاق دوهيلل مقي

 طابترالا نم اورثكأو تايدوهيلا مهتاجوز اوقلطو ةيدوهيلا ةنايدلا نع دوهيلا نم ريبك
 ةدمل سرفلا ىلإ ةقطنملا ىلع ةدايسلا تلقتنا م.ق 575 ماع ىفو . تايدوهي ريغ تاجوزب

 ىتح ةملاطبلا ةدايس تحت م.ق 7” ماع ربكألا ردنكسإلا ىلإ تلقتنا مث نامزلا نم نينرق

 ىرخأ ةرم نيطسلف تداع مث م.ق ١41 ماع ىتح نويقولسلا اهمكح مث م.ق ؟١١ ماع

 ميسقت متو . م.-ق 5” ماع نامورلا اهحتف مث م.ق ١14 ماع ىتح ةملاطبلا مكح تحت
 ىلعألا ليلجلا - رزاج - احيرأ - .سدقلا : ىه ايتاذ امكح مكحت ميلاقأ ةسمخ ىلإ نيطسلف
 قنتعا ' ىمودأ ' لصأ ىلإ ىمتني ىذلا ' سودوريه ' مكح ةرتف ىفو . ندرألا قرش -

 نم دوهيلا عمج مث اهراوسأ معدو ديدج نم سدقلا ةنيدم طيطخت داعأو ةيدوهيلا ةقايدلا

 ةميدقلا سدقلا نم قبي مل هنأ مهل لاقو همكح نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا ىف عاقبلا فلتخم
 لكيه نم ام دح ىلإ برتقت ةروص ىلع ةيقاث ةرم لكيهلا ءانب ديعأو . ' لكيهلا " ىوس
 ىفو سدقلا ( سونيف ) ىنامورلا دئاقلا رصاح ةيداليم 4 ماع فيرخ ىفو « * ناميلس '

 قبي ملو الماك اريمدت هرمدو لكيهلا قرحو اهنوصح رمدو اهراوسأ مطح م ٠١ ماع ويام

 مل خيراتلا اذه ذنمو . نالا ىتح رثأ ىأ ىديلقتلا ىناثلا لكيهلل وأ ىقيقحلا لوألا لكيهلل



 عجارملا لك ىف ةتباث ةيخّيرات ةقيقح هذهو . ةقطنملا ىف ' ةيستا ' ةمئاق دوهيلل مقي

 هذه سمط قرطلا ىتشب لواحت ليئارسإ نكلو ؛ ةيبنجألا وأ ةيبيرعلا ءاوس ةيخيراتلا

 ةروطسألا هذه رشنو تيبثت ليبس ىفو موعزملا ثلاثلا لكيهلا ةروطسأ عادتباو ةقيقحلا

 0 0 : ةيلاتلا قرطلا جاهتنا ىلإ ليئارسإ تدمع

 تاعامجلا نب ةصاخ الوأ مهسفنأ دوهبلا نب فئازسلا ىنسيدلا قتسعالا اذه عرز -ِ

 ' لكيهلا ءانمأ " ةعامج نيوكت نع بولسألا اذه رفسأو اينيد ةفرطتملا

 000 لا ةرئاد جراخ ىنيدلا دقتعملا اذه ثب_ -

 دقتعملا اذه ضرفل اديهمت ةثلاث ةلحرم ىف ةيحيسملا طاسوألا نيب مث ةيناث ةلحرم

 ىف - ىصقألا دجسملا مده وهو ىئاهنلا فدهلا ىلإ لوصولا لبق نيملسملا ىلع ىنيدلا

 . هبيصنت ةداعإو " ناميلس ' لكيه نع ثحبلل - مهروصت

 :لثم هرشن رشن ىلع لمعتو ىنيدلا داقتعالا اذه معدت ةينيد تاعامج ليومتو ةياعرو ءاشنإ -

 ةعامجلا هذه سسؤمو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ' رشعلا اياصولا ةدومعع ' ةعامج

 ٠ ' ونيروم اينوديرك " ىعدي ىكيرمأ

 . رمألا ئداب ىف مهططخو ها حاصفإلا مدعو فدهلا اذه قيقحت ىف جردتلا -

 نم ةبكوك عم ىسدقلا مرحلا ىلإ ' نايد ىشوم ' هجوت ١161 ماع وينوي ٠١ ىفف

 ىلع ءاصفرقلا اوسلجو دجسملا جراخ مهقدانب اوكرتو مهتيذحأ اوعلخو هطابض

 نمألا ىلوتت فوس ليئارسإ نأب مهمامأ اودهعتو دج سملا ةمئأ مامأ ةالصلا ديجاجس

 ال هنأب " نايد ' حرصو « نيّملسملل اينيد اعقوم ىسدقلا مرحلا ىقبي نأ ىلع ىجراخلا

 نيميلا ضارتعا مغرو . دوهيلل ةدابع ةقطنم ىلإ ىسدقلا مرحلا لوحتي نأ نكمي

 ام ةقطنم نأ تنلعأ ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ الإ ' تسينكلا ' ىف فرطتملا يليئارسإلا

 لب « مهيديأ ىف تسيل اهنكلو دوهيلل ةعبات ( دبعملا لبج وأ - برلا لبج ) ب ىمسي

 ايسينودنإ ىتح برغملا نم نيملسملا نم نييالملا تاتف ىديأ ىف ىه



 ا

 عئاقولل اقفو كلذو ٠ هترايز نم مهعنمو ىصقألا دجسملا كرت ىلع برعلا رابجإ -

 - اهتقو - تمدقو . م. ١571 ماع ىف ىصقألا دجسملا ىف ادمع رانلا لاعشإ *

 نأب تاقيقحتلا ىف فرتعا ىذلاو ىصقألا دجسملا قارحإ ةمهتب ايحيسم ايلارتسا ةمكاحملل
 ةعبرأ ةدمل ةيلقع ةحصم ىف هعاديإ متو مكاحي ملو ! لكيهلا ميقي ىك كلذ هنم بلط هللا
 . رهشأ

 ( نياتش دلوج خوراب ىعدي بيبط ) بصعتم يليئارسإ ماق ١154 ماع رياربف 74 ىف “
 دجسملا ىف رجفلا ةالص نودؤي مهو برعلا نيملسملا ىلع شاشرلا هعفدم نارين قالطإب
 ةئام نم رثكأ ةباصإو اديهش ١9 طوقس هيلع بترت امم كرابملا ناضمر رهش ىف ىصقألا
 . هلتق نوينيطسلفلا عاطتساو « ةفلتخم تاباصإب ملسم

 رازم ىلإ هتربقم تلوحتو !' سيدق ىلإ نياتش دلوج ' ليوحتب دوهيلا نوفرطتملا ماقو

 5 !! هب نيبجعملا نم ايموي تائملا هكتري

 : بولسألا اذه ةسرامم نم ليئارسإ فادهأ

 لكيهلا " ب ىمسي امل ساسألا رجح عضو ةلواحم ىلإ ةيملاعلا ةينويهصلا ىىست )١(

 . ةرخصلا ةبق دنع ' ىكبملا طئاح " افيز هيلع نوقلطي ىذلاو قاربلا طئاح برق ' ثللثلا

 ظ . موعزملا لكيهلا ءانب ةداعإل اديهمت
 ةفرشملا ةبعكلاب اهبشت ملاعلا ءاحنأ عيمج نم دوهيلا ةلبق لكيهلا اذه نوكي نأ (؟)

 . ةلتحملا نيطسلفل ينيئارسإلا لالتحالا تيبثت تيبثت (؟)

 . ةسدقملا ةعقبلا هذه نم ةيمالسإلا راثآلا ةلازإ (4)

 طئاح ' ةصق عارتخاب ليئارسإ ةلود ءاشنإ ذنم سنت ةرماؤملا هذه ط ويخ تأدبو

 / ىلع ءاوضألا طيلستو قاربلا طئاح ملاعم سمطل قاربلا طفح نه ترقب ةيمهولا ' ىكبملا

 ؛موعزم ىنيد بولسأب ىخيرات لالحإ ةيلمع لالخ نم قاربلا طئاح نع اليدب ىكبملا طئاح



 سدقلا ىلإ ةيقيقحلا (ص) لوسرلا ةرايز ةعقاوب ةيمهولا ىكبملا طئاح ةصق لادبتساب كلذو
 مويلا اذه ذنم ىمس ىذلا طئاحلا دنع هرظتنا ىذلا قاربلا ةطساوب جارعملاو ءارسالا ةئيل

 ىلإ هجورع لبق ةالصلا ىف اعيمج ءايبنألا مؤيل ىصقألا دجسملا راوجب ' قاربلا طئاحب '

 ظ . ةكرابملا ةليللا هذه ىف ءامسلا

 : ىلاعتو هناحبس قحلا لوقي اذه ىفو
 اصقألا دجسملا ىبلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس '

 " ريصيلا عيمسلا وه هنإ انتياع نم هيرئل هلوح انكوب ىذلا

 سدقلا ةنيدم لوح ىبرعلا ىليئارسإلا عازنلا راطإ ىف ىسايسلا معدلا ىلع لوصحلا (ه)

 ةلودلل ةمصاع اهتالعال اذيهمت ليئارشإل اهدضأ يبل ىارئ رجلا هدنجلا ةيغرو

 . ةموعزملا ةيليئارسإلا

 : بولسألا اذه ةهجاوم ةيفيك

 - لئاسولاب ةينيد ةيخيرات ةروطسأك نعل لوريل برس " بولسألا اذه ةهجاوم نكمي

 ش : ةيلاتلا بيلاسألاو

 هذه ضرعو . اهسفن ةاروتلا لثم ةقثوملا اهرداصم نم ةيخيراتلاو ةينيدلا قئاقحلا ءالجإ -أ
 نم ةتباثلا ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلع زيكرتلا عم مالعالا لئاسو ةفاك ىف ىملع بولسأك قئاقحلا

 ظ : نأ ىهو ةقثوملا ةيخيراتلاو ةينيدلا عجارملا ءارقتسا

 دوجو مهل دعي مل ةاروتلا دوهيف ؛ تاتشلا دوهي مهنكلو ةاروتلا دوهي مه اوسيل مويلا دوهي '

 را ال
 ظ ' ىئاثلا لكيهلا ميطحت رث

 ' مالعإلا ةئيعتو ةيمالسإلاو ةيبرعلا مالعإلا لئثسو لك ىلع " سدقلا ةيضق " ضرف-ب

 . ىنويهصلا مالعإلا دض اهنأشب ىمالسإلاو ىبرعلا



 فز

 . ةيبرعلا ةمقلا تارمتؤم دحأ ةفرعمب اهؤاشنإ قباسلا ةيبرعلا سدقلا ةنجل ءايحإ -ج
 « سدقلا ىلع ىليئارسإلا ناودعلا هاجت " دحاو فقوم 'ذاختاو ةينطولا دوهجلا ديحخوت - د
 اباب ) ثلاثلا هدونش ابابلا هيلع مدقأ ام دحاولا ىنطولا فقوملاو ديحوتلا اذهل لاثم ريخو

 ' سكذوثرألا ' نييرصملا نييحيسملا ةرايز ميرحت نم ( ةيسقرملا ةؤلركلاو ةيردنكسألا

 عم الإ اهترايزب حامسلا مدعو " « ئليئارسإلا لالتحالا تحت ىه املاط سدقلا ةنيدمل

 . ( ةدونش ابابلا ثيدح صن ) " اهريرحت دعب نيملسملا انناوخإ

 ةريصح يبأ ةروطسأ - ب
 لا ذأب نايتإلا ىلع ليئارسإ تبأد ٠ رصمو ليئارسإ نيب ' ديفيد بماك ' ةيقافتا عيقوت دعب

  اهريطاسأ نم ةديدج ةروطسأ تعاذأو تقلطأ ثيح لقعلا وأ قطنملا عم قفتت ال تاسراممو

 " ةريصح وبأ ماخاحلا دلوم " ىهو ةفئازلا

 ؟ ' ةريصح ىبأ ' ةقيقح ىه امف
 : ناتياور هنأشب دجوت

 :( ةيليئارسإلا ةووطسألا ) ىلوألا ةباورلا

 ضرأ ىلإ بكرملاب رفاس مث برغملاب ميقي ناكو ! تازجعمو تامارك بحاص ماخاح هنأ
 هايم قوف هتريصح شرتفاف طسوتملا رحبلا ىف تقرغ بكرملا نأ الإ ء ( ليئارسإ ) داعيملا
 ةيردنكسإلا ىلإ ةرئاطلا ةريصحلا هتلمح مث سدقلا ىلإ اهنمو ! ايروس ىلإ هب تراطف رحبلا

 « م٠188 ماع اهب ىفوتو ةريحبلاب " هوتيمد ' ةيرق ىف رقتساف رصم ىف ةماقإلا هل تقار ثيح

 . ةيرقلا رباقم ىف نفدو

 : ةيرصملا ةباورلا

 ىرقلا نيبالقتتم ايفاكسإ لمعي ذإ نصم ىرق وجت ناكو اياع ايدوهي ناك هنأ
 ماع اهب ىفوتو ' هوتيمد " ةيرق ىف ماقملا هب رقتس رقتسا مث ( لاعنلاو ةيذحألا حالصإ ) عوجنلاو

 ... ! ةرملاب انيدتم نكي مل هنإ لب هريغ وأ تامارك هنع فرعي ملو ءم



 نم ةعومجم هب طيحت عفترم ىبارت لت ىلع عقي ةريصح ىبأ وعدملا حيرض نأ مغربو
 اهتم ضعبلاو رمحألا بوطلا نم تابيكرت اهولعتو ( دوهيلا رباقم ) اهيلع قلطي ىتلا رباتما
 راخفلا نم تارسك هب ىبارت لت نع ةرابع وهف هسفن لتلا امأ «' طالملا " نم ةقبطب ىطغم
 تردصأ كلذ نم مغرلا ىلعو رمحألا بوطلا نم راوسأ اياقب لتلا لقسأ نم ءازجأب طيحيو
 !ةيطبقلاو ةيرصملا راثألا نم حيرضلا اذه رابتعاب 5 ماع - ابيرغ - ارارق ةفاقثلا ةرازو

 :" ةريبصح ىبأ دلوم ةلبل " هوتيمد ةبرق ىف ثدحي آفام
 ربمسيد ؟5 موي هدلوم ةليلب لافتحالل ىدوهي فالآ ةثالث ىلاوح ةيرصملا ةيرقلا هذه ىلإ ىتأي
 فلأ ىتنام ىلإ انايحأ لصت ةيلام غلابم عفد هيف متي دازم حاتتفاب لافتحالا أدبيو . ماع لك نم
 باب حتفب موقيل ةربقملا حاتفم هل مدقُي دازملاب زفي نمو ٠ ةليوط ةريصح قو عضوت رالود
 تاكرحب نوتأيو ةديدش ةيبصعب ةاروتلا نوأرقي مهو راوزلاو تاماخاحلا هيلإ لخدي مث حيرضلا
 نويئضيو . رومخلا مهئاستحا عم مهليوعو مهبيحن عفتري مش ! تابورهألا هباشت ةبيرغ
 ال لاعفأب ءاسنلاو لاجرلا ىتأيو ةعيلخ ةيريتسه تاصقر ىلإ مهميئارت لوحتت مث اليل عومشلا
 لوجتلا رظحيو نمألا نم ةريبك تاوقب ةليللا هذه طاحت ىتلا ةيرقلا لهأ روعش ىذؤت ةيقالخأ
 . ىنمألا جايسلا |! اذه ببسب ةيرقلا ىلإو نم اليل

 قدنف ةماقإ ىوعدب حيرضلا لوح ضرألا نم ةحاسم ءارش ليئارسإ تلواح ماع دنمو
 ةيرصملا ةموكحلا ىلإ بلطلا اذهب تمدقتو ٠ ماع لك دوهيلا نم نيرئازلا لابقتسال ةحارتسساو
 اوضقر مهنكلو ةيرقلا لهأ نم ىضارألا هذه ءارش دوهبلا ضعب لواح مسث هتسضفر اه ذل
 اننا

 اريهش امكح ةيردنكسإلاب يرادإلا ءاضقلا ةمكحم تردصأ 2٠١١ ماع ربمتبس ىفو
 ةفاقثلا ريزو رارق فقوب اضيأو « ' ةريصح ىبأ ' ىدوهيلا ماخاحلا ةيلافتحا فقوب ىضقي
 (** .ةيطبقلاو ةيمالسإلا راثآلا نم هب ةطيحملا ةيدوهيلا رباقملاو حيرضلا رابتعاب (! ىرصملا
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 ميقأ حيرضلا اذه نأ اهنم حضتي ةيحاسم ةطيرخ ىلإ - هيلإ تدنتسا اميف - ةمكحملا تدنتساو
 دوهيلا ىعدي امك .مم ٠ ماع نكت مل هتافو نإف ىلاتلابو , كلذ لبق سيلو .م. 97١؟ ماع

 . نوناقلا صني امك ايطبق الو ايرصم ارثأ سيل هنأل راثآلا نيناوق هيلع قبطنت ال جيرضلا نأو

 : مكحلا اذه لعن در

 : نيتضقانتم نيتروص ىلع ريهشلا مكحلا اذهل لعفلا در نيابت

 > : ووممملا لعفشلا دو

 ةريحبلاب ' هويتمد ' ةيرق ىلاهأ نم ةصاخ نييرصملا لك نم ديدش حايتراب مكحلا اذه لبوق
 . . اهنقادمب ىدوهيلا اذه نفدي نأ ءىسلا مهظح ءاش نيذلا

 : يليئارسإلا لعفلا در

 ْ :-* نسترااه ” ةفيحنضا

 . !' ديفيد بماك ' ةدهاعمل اكاهتناو دوهيلا دض افرطت لثمي مكحلا اذه نإ

 الا : ' تونورحأ. توعيدب ' ةفيحص

 ! ةيماسلا ىداعي مكحلا اذه نإ

 : ةرهاقلاب ةيليئارسالا ةرافسلل ةيمالعالا ةثدحتملا

 : ىلاتلا حيرصتلاب * نايئخي تيليإ *” تحرص
 جاجحلل تانامضلا ريفوتب تبلاطو ! مكحلا اذه ىلع ةقفاوملا مدعب ةيرصملا ةموكحلا تبلاط
 .. ! ايونس هب لافتحالا رارمتساو حيرضلا ةرايزل نييليئارسإلا

 ىبأ ' تافر لقنب مكحلاب بئاطت ىرصملا ءاضقلا مامأ ىواعد ةدع دجوت ايلاحو

 ..! هتاماركب ىلوأ هلهأو.هتافر تاكربب ىلوأ لينارسإ ضرأف ؛ ليئارسإ ىلإ رصم نم "ةريصح .
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 :" ةريصح ىبأ " ةروطسأ جيووت نم ليئارسإ اميلإ وعست ىتلا فادجألا

 ةوطخلا تناك ذإ ؛ ائيشف ائيش عسوتلا ىف ذخأت ةديدج ناطيتسا ةرؤب جيرضلا نوكي نأ )١(

 ىف نوكت ىك ( ةربقملا ) ةيرصم ضرأ ةعطق ىلع ذاوحتسالاو ةعئاشلا هذه تيبثت ىه ىلوألا

 نم ىرخأ ضارأ مضب ضرألا نم ةعقرلا هذه عيسوت ةيناثلا ةوطخلا تناكو « ليئارسإ ةزوح

 حبصتل ىرخأ تاوطخ اهيلت مث ٠ نييليئارسإلا جاجحلل ةحارتساو قدنف ةماقإ ىوعدب اهلوح

 .. ! ةيرصملا ضرألا ىلع ةيليئارسإ ةنطوتسم ةعقبلا هذه

 ص111 وو

 ىلإ ليئارسإ ىعست ىذلا ىبعشلا عيبطتلا عاونأ نم اعون ةيونسلا ةرايزلا هذه نوكت نأ (؟)

 - ىليئارسإلا عيبطتلا " ضفرت ىرصملا بعشلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ةصاخ *”ةقياقحت

 . ' ىرصملا

 ظ ةيماسلا ةاداعم ةروطسأ-ج

 ىذلا سنجلا هنأ دوهيلا هاري ( مالسلا هيلع حون) ءانبأ سانجأ نم سنج ةيماسلا

 ىف اهنومدختسي ةيخيرات ةروطسأ هولعج دقو « رشبلا نم مهريغ نود مهدحو هيلإ نومتني

 ' ةيماسلا ةاداعم ' ةملك تحبصأو , ةصاخ برعلاو ةماع ملاعلا بوعش دض ةيسفنلا مهبورح

 ىداعي نم لكب قصلت ةمهتو خيراتلاو ركفلاو ةفاقثلاو ةسايسلا لاجر لك ىلع اطئلسم افيس

 ىضارألل ليئارسإ لالتحا دقتني نم لكف ؛ ةيماسلل ىلاتلاب داعم وهف ةينويهصلا وأ ليئارسا

 نم وأ « ةريبك ةجردب اهيف غلابم دوهيلل ىزانلا داهطضا ةيضق نأ ىري نم وأ « ةينيطسلفلا

 ةيرادإلا ةمكحملا نم رداصلا مكحلا اضيأ لب ٠ ةيعسوتلاو ةيناطيتسالا ليئارسإ ةسايس دقتني

 نم - مه مهريغو اعيمج ءالؤه لك « ' ةريصح ىبأب ' لافتحالا لزاهم فسقوب ةي ةيردنكسإلاب

 .. !! ( ةيماسلل نوداعم ) - هيليئارسالا رظنلا ةهجو

 لب « مهدحو هوهيلا سنج ىه تسيل ةيماسلا نأ خيراتلا بتك لكب تبث 3 امك رمألا عقاوو

 ”تبتت اهسفن ةاروتلا نإ لب « دوهيلا اهربكأ وأ اهمهأ سيل تايموقلا نم رخآ اددع نمضتت ىه

 . اضيأ كلذ



 في

 ... حون انديس دعب نم ملاعلا ىف ةسيئرلا سانجألا عيزوت حضوي ىلاتلا مسرلاو

 ( ىرخألا سانجألا ) ( ةيماحلا سانجألا ) (١ ةيماسلا سانجالا )

 ( ١ مقر لكشلا )

 ساذجألا نم هريغ نع هقرفت ىتلا رصانعلا نم ةعومجم هعمجت ىرشبلا سنجلاو

 ظ . ' ةغللا " رصانعلا هذه مهأ نمو . ىرخألا

 هذه نم سنج لك لوصأ ديدحت اننكمي هنإف اهتاعيرفتو تاغللا ديدحت لالخ نسمو
 ظ ظ . سانجألا

 ةيماسلا تاغللا ددعت لالخ نم ةيماسلا سانجألا تاعيرفت حسضوي ىناتسلا مسرلاو
 "كلا .:

 ١ ؟ ماب , - ةثلادن ةعبطن - ىجناخلا ةبتكم ١ ةلرهاشلا : كغللا هقق ىف لوسعف : ابنا وثل' دنع نلاضع ر أ



 : ا
 0 رْشْلا ثا

 ( ةيد ةيداكالا )
 ! تاغللا ةعومجم

 ظ 0
 | ةيبرغلا ةيبونجل

 ةيمارألا ةغللا داعتكلا ةغللا

 ةيئاعنكلا



 بو ا

 ةليصف نم عرف ةيبرعلا ةغللا نأ ) روكذملا هعجرم ىف باوتلا دبع ناضمر .د ركذيو
 قرشتسملا وه مسالا اذه اهيلع قلطأ نم لوأو . " ةيماسلا تاغللا " ةليصف اهيلع قلطُي ةريبك
 لودجلا كلذ « ةاروتلا ىف دوجوملا بوعشلا ميسقت لودج نم اذخأ " 5801810267 رستولش '
 ماحو ماس : ةثالثلا هدالوأ ىلإ حون نافوط دعب ضرألا ترمع ىتلا بوعشلا لك عجري ىذلا

 ظ . ( تفايو

 نيرهنلا نيب ام دالب ةقطنم ىه ةيروشالاو ةيلبابلا نيتغللا نطوم نأ فلؤملا ركذيو
 ىف ةنيدم ىهو ' تيراجوأ ' وه ةيلامشلا ةيناعنكلا ةغللا نطومو . اهلوح امو ( قارعلا )

 : لمشتف ةيبونجلا ةيناعنكلا ةغللا امأ . ايناح ( ايروس ) اميدق ماشلا ةقطنم
 ىسوم رافسأ ىهو « ةاروتلا لمشيو ' ميدقلا دهعلا ' اهب بتك ىتلا ةيربعلا ةغللا -

 ءايبنألا بتكو « ( هينثتلا - ددعلا - نييواللا - جورخلا - نيوكتلا) ةسمخلا

 ظ . " ناميلس " لاثمأو * دواد ' ريمازمك تابوتكملاو

 . ةميدقلا باؤم ضرأب ترشتناو ةيباؤملا ةغللا -

 .طسوتملا ضيبألا رحبلا ئطاش دالب ضعبو ايروس لامش ىف ترشتناو ةيقينيفلا ةغللا -

 ةيمارألا ةغللا تغط امك رصم بونجو سرفلا دالب ىف ناك دقف ةيمارألا ةغللا نطوم امأ

 ةمجرت وهو ( موجرتلا ) هيلع قلطأ ام اهنع جتنو تاقوألا ضعب ىف ةيربعلا ةفللا ىلع
 دوهيلا تتشت دنع ةيربعلا ةغللا ترثدنا امدنع كلذو . ةيمارألا ىلإ ةيربعلا نم " ميدقلا دهعلا '

 > . ةيداليم ٠١ ماع نامورلا ىديأ ىلع ىناثلا لكيهلا مده دعب

 : ىلإ مسقنت ْذإ ةيبرع تاغل اهلك ىهف ةيبرغلا ةيبونجلا تاغللا ةعومجمل ةبسنلابو

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج نطقي ناك ىذلا ىماسلا بعشلا ةغل الصأ ىهو « ةيشبحلا ةغللا -

 . ' ةيشبحلا ةغللا " ىمسُم ةيبرعلا مهتغل ىلع قلطأف ةشبحلا ىلإ رجاه مث
 ظ : نيمسق ىلإ مسقنت تناكو ةيبرعلا ةغللا -

 ةريزجلا بونجو نميلا اهنطومو ةيريمحلا ةغللاب تفرع ام ىهو ةيبونجلا ةيبرعلا ا“

 0 . ةيبرعلا



 ةغللا ' اهيلع قلطي ىقلاو اهلامشو ةيبرعلا ةريزجلا طسو ةغل ىهف ةيلامشلا ةيبرعلا *
 اهب ميركلا نآوقلا لوزن ببسب مئادلا دولخلا ةغللا هذهل بتك دسقو . " ىحصفلا ةيبرعلا
 ..... ةيماسلا تاغللا ىقاب هيف تفعض ىذلا تقولا ىف ًاعساو اراشتنا ترشتتاف

 نوكتت ةيماسلا نإ لب ةيدوهيلا ىه تسيل ةيماسلا نأ ىخيراتلا درسلا اذه نم نذإ نيتي
 نيب ام دالب وأ ةيبرعلا ةريزجلا برع ءاوس .. !! برعلا امجح اهربكأ نم تايموق ةدع نم
 ظ ..... اهتمرب ماشلا ةقطنم ىأ نيرهنلا



 ملأ

 ةلودلل وموقلا ئارتلا وف كيكشتلا بولسأ : اسداس

 ةيلودلا ةيسايسلا رئاودلا وأ لودلا ضعب اهسرامت ىتلا ةيسفنلا برحلا بيلاسأ مهأ نم
 ثاريملا وه ىموقلا ثارتلاف ؛ ' ةلودلل ىموقلا ثارتلا ىف كيكشتلا بولسأ ' نهارلا رصعلا ىف
 نم مهلتست : اهتلاصأ هنم دمتست « ةمألل ىموقلا نادجولا لكشي ىذلاو ةلود ىأل ىخيراتلا

 . اهبوعش ءاذغ هروذج نم ىورتو « اهتوق هملاعم نم دعيتستو « ةينطولا اهتيصخش هقيرب
 ًاريدج ثارتلا اذه ناك اذإ ةصاخ ىلودلا عمتجملا مامأ هب ةاهابملاو هزاربإ ىلع صرحت
 ظ ظ . نازتعالاو ةاهابملاب

 ةراضح نمضتي ثارتلا اذه ناك اذإ ام وه ةلود ىأل ىموقلا ثارتلا زيمي ام مهأو

 ظ . ( ةينوعرقلا ةيرصملا ةراضحلاك ) ةريبكو ةقيرع

 مهنيب نمو نيريثكلا قرؤت اهنأ ودبي اهثارتو اهتقارعب ةراضحلا كلت... نكلو
 ءزتق ىل مالس ةدهاعم ةققوتال ىدبأ عارتس وه يليئارثالا ىنرتلا عارصلا نأ لذ (تلرسإ ١
 ظ يلا يم اذه رمع نمام

 مالسلا روص نم ةروص ىأ عم اهرأر ةيبرعلا ةقظننفا نق ةيسارسل | عامطألا ضراعت -
 هب عنقت نل ىهف ٠ . ليقرسإ جقاص ىفو اصقان الس ناك سلو ىتسح - تقؤملا -
 . عامطألا كلت قيقحتل هددبت فوسو

 ؛ زرنا نطل نيب طلو نطولا ةيجاودزا ةركفل ىبرعلا ماعلا ىأرلا لوبق مدع -
 . ةينيطسلفلا ضرألا تبصتغا ىتلا ةلودلا ىه - لظتسو تلازامو - تناك ليئارسإف

 لالخ هتورذ ىلإ لصو « ىلوألا ةجردلاب ىراضح عارص ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلاف
 اذه ةرادإ ىف ىركسعلا بولسألا ىلإ ءوجللاب ٠ ( 15 - 5-1950 ) بورح

 ىركسملا عارصلا بولسأ لدبت ' ةيليئارسإلا ةيرصملا ' مالسلا ةدهاعم عيقوت دعبو ,« عارملا
 برحلا رصانع ىهو « ةيمالعإ - ةيعامتجا - ةيداصتقا - ةيسايس : ىرخأ بيلاسأ ىسلإ
 . رخآلا بناجلا ىف ليئارسإو بناج نم رصم مهتمدقم ىفو برعلا -نيب ايلاح ةرئادلا ةيسفنلا



 ةينويهصلا رئاودلا مادختسا نيبناجلا الك نيب ايلاح ةرئادلا ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نمو

 فادهألا قيقحتل ( ىرصملا ىموقلا ثارتلا ىف كيكشتلا ) بولسأل ةيليئارسإلاو ةيملاعلا

 . ىركسعلا بولسألا ةطساوب اهقيقحت نم نكمتت مل ىتلا ةينويهصلا

 : ىيرصملا ىموقلا ثارتلا وف كيكشتلا بولسأ فادجأ

 : ةيلاتلا فادهألا قيقحت ىثإ ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم بولسألا اذه فدهي

 . ىرصملا بعشلل ةيراضحلا روذجلا عالتقا

 . ةينوعرفلا ةراضحلا ةيتاذ ىف كيكشتلا

 ثادحإ فدهب ىرصملا بعشلل ىخيراتلا ىموقلا لصاوتلا ةيلمع ريس فقو

 . ىرصملا ىنطولا ريمضلا ىف " ىخيرات بالقنا "

 . ةيخيراتلا هتيوه ىف ةقثلا ىرصملا بعشلا داقفإ

 . ةيرصملا ةيتاذلا ةيرقبعلاب ىموقلا زازتعالا حور دأو

 : ةلودلل ىموقلا ثارنلا ىف كيكشتلا بولسأب فادجألا كلت قيقحت ةطخ

 : ةنزاوتم نواعم دك نع بولسألا اذه ذيفنت ةطخ دنتست ظ

 000 ةيرصملا تامارهألا ةانب مه دوهيلا نأب ءاعدالا : لوألا ووحملا

 راركتو نييليئاوسإ نييسايسو ءامعز ةطساوب ةيرفلأ كلت ديدرت 3 قيرط نع كلذو

 ةفئاط دجاوت لالغتساو ىخيراتلا فيزلا ضعبب اهفيلغت قيرط نع ىكذ بولسأب ايمالعإ اهلوانت .

 ٠ ىنوعرفلا رصعلا تارتف ضعب ىف - ةدفاو ةلامعك - رصم ىف دههيلا
 ةراق ةراضحل ةعبات ةراضح الإ ىه ام ةيرصملا ةراضحلا نأب ءاعدالا : ىناذلا ووعملا

 . تاطيحملا قامعأ ىف ةدوقفملا" ستتلطأ '
 ةراق ىلع ةدوجوم تناك ىتلا مألا ةراضحلا ةركفل جيورتلا قيرط نع كسلذو

 ؛ةيبونجلا اكيرمأ قرشو ةيقيرفإ برغ نيب ىطنلطألا طيحملاب اهعقومو : ةدوقفملا "ستنلطأ '



 ةراضحلا نأو « ىراضحلاو ىملعلا مدقتلا نم ةيلاع ةجرد ىلع اوناك اهناكس نأ فيكو

 . اهنم ةيقب وأ اهنع ةعرقتم رضا نشااك هيا وعلل ةيربفعل

 : ىجراخلا ءاضفلا نم نيلوهجم ةفرعمب تميقأ ةيرصملا ةراضحلا نأب ءاعدالا : كئاثلا ووحملا

 تاقولخم دوجو نع ةيصخش ءارآ وأ ةيملع تانهكت ةيأ ىلع ءاوضألا طيلستب كلذو

 ا ل ا ا ا

 . ةينوعرفلا 5 ةراضحلا ةماقإ نم مهتنكم ىتلا ةمدقتملا

 ةنوآلا ىف ةثالثلا تاءاعدالا كلت ةيبرغلا مالعإلا لئاسو لوادتت نأ ةفداصم نسكت ملو

 : اهمهأ نم ةيئاعد تاكينكت ةدع ةمدختسم رظنلل تفال لكشب ةريخألا

 ىلإ هتوعد نم رثكأ كشلا ىلإ وعدي " مينرتو ليترت ' ىلإ لوحت ىذلا " راركتلا " -
 ظ . قيدصتلا

 عانقإلا ' سيلو " ىلقعلا فافختسالا ' ةجرد ىلإ تلصو ىتلا ' ةغلابملاو ليوهتلا " -

 ةهوبشملا تاسسؤملا ضعب دينجت قيرط نع كلذو " عئابلا كيرشلا ' كينكت مادختسا -

 ريغ قوس ىلإ لوحتي هنكلو تاءاعدالا كلت عيبل ةفئازلا تاودنلا وأ تارمتؤملا دسقعل

 . ةفيظن ريغ لاومأ لباقم ةرساخ ةعاضب عيبل ةعورشم

 : وه ةضرغملا ةلمحلا كلتل ىقيبطتلا لاثملاو

 ةنيدم ىف م ١551 ماع ويلوي 4 ىف ( زيارب رتنإ ) ةعامج هتدقع ىذلا رمتؤملا

 : ناونع تحت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ' انوزيرأ " ةيالوب ”سكنيف "

 ' ( لوهلا وبأ ) لاثمتب اهتقالعو خيرملا بكوك راثا "

 نأو خيرملا بكوك ىلع ةقباس ةراضح دوجو تابثإ ةلواحم رمتؤملا اذه نم فدهلاو
 . ضرألا بكوك ىلع ةينوعرفلا ةراضحلا اوماقأ نيذلا مه ةراضحلا كلت باحصأ
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 رهاوظ وأ ثداوح ةدع لاعتفا وهو « ةركفلا كلتل جيورتلا ىف ديرف بولسأ مادختسما متو

 ثداوحلا وأ رهاوظلاو ٠ ةوجرملا ةجيتنلا ىلإ لوصولل دحاو ىئاعد بلاق ىف ةيقيقح ريغ

 : ىه ةيانعب اهعيمجت مت ىتلا ةلعتفملا
 روهظ ىف تلثمت ةبيرغ ةرهاظل 11517 ماع سرام رهش ىف ' سكنيف ' ةنيدم ضرعت -

 ىف ليقو « تقولا كلذ ىف ةيقيقحلا اهبابسأ فرعت ملو , اهنامس ىف ةبيرغ ءاوضأ
 . ةرئاط قابطأ اهنأ اهنيب نمو ٠ ةيعيبط رهاوظ اهنأ اهمهأ لاوقأ ةدع اهريسفت

 لتكلا ضعبل ةيكيرمألا ءاضفلا ةبكرم اهتطقتلا ىتلا روصلا ضعبل ضرغم ريسفت -

 ىبأ ) لاثمتل ىتحنلا نيوكتلا لثامت ةيرخصلا لتكلا كلت ىدحإ نأ عيشأ ثيح ةيرخصلا

 ض . ( لوهلا

 ' ةعومجم جراخ ةديعب بكاوك ىف ةلقاع تاراضح دوجو نع قبسملا ىمالعإلا ديهمتلا -

 فورظ ةيوجلا اهفورظ لثامت : ةيسمشلا ةعومجملا اهيلإ ىمتنت ىتلا ' ةنابتلا برد

 ظ . ضرألا بكوك

 دحاو عوضوم ىف ةكنحو ةمكحب - ايملع ةدكؤملا ريغ - تاعوضوملا كلت لك ةغايص متو

 ىملع رمتؤوم دقعو ( لوهلا ىبأ لاثمتب اهتقالعو خيرملا بكوك راثأ ) ىمعسم تحت

 تمدقو . لبق نم ةيثحبلا وأ ةيملعلا اهتطشنأ نع عمسي مل ةيشحب وأ ةيملع ةسسلؤمل
 تاراضحلا وهو دحاو عوضوم لوح اهلك رودتو « ةراهمب افلس ةدعملا ثوحبلا نم ديدعلا

 ةماقإ ىف نييرصملا ةدعاسمو « ضرألل ديعبلا ءاضفلا نم نيلوهجم تاراسيزو «ةينوكلا .

 ىف نعطلا وه لئاسولاو بيلاسألا كلت لك نم ىئاهنلا فدسهلاو ؛ ةينوعرفلا ةراضحلا

 ذنم ىلوألا دعت ةراضح ةماقإ ىلع نييرصملا ةردقم ىف كيكشتلاو ىرصملا ىموقلا ثارتلا

 ظ - ةقيلخلا ءدب



 : ةلودلل ىموقلا ثاركلا يف كيكشتلا بولسأ ةهجاوم ةبيفيك

 بيلاسأ عابتا قيرط نع ةلودلل ىموقلا ثارتلا ىف كيكشتلا بولسسأ ةهجاوم نكمي

 : ةيلاتلا ةيسفنلا برحلا ةهجاوم

 : ةميدقلا ةراضحلا ثعب بولسأ : وأ

 ىأ مولع نم ةيرشبلل هتمدق امو « ةلودلل ةميدقلا ةراضحلا ملاعمو تازجنم ىلع زيكرتلاب كلذو

 : ةيلاتلا ةيمالعإلا ميهافملا عايتاب , بولسألا اذه مادختسا متيو ؛ نونف

 و : ديسجتلا حهنم(|

 نم ديدعلل جذومنو راعشك ةينوعرفلا ليثامتلاو شوقنلاو تاموسرلا ذاختاب كلذو

 - : كلذ ةلثمأ نمو . ةطشنألا

 . ( لعفلاب قبطملا ) ناريطلل رصم ةكرشل ةبسنلاب " سروح " راعش -

 ربمتبس رهش لالخ رصم ىف تميقأ ىتلاو ' مدقق ةركلا نيئشانلل ملاعلا سأك ةميمت -

 .1941/ ملع

 ملاعم نم ةاحوتسم ةديجلا ةينطولا توكل تاموسرو ءامسأو تاراعش نوكت نأ -

 . ةينوعرفلا ةراضحلا

 : ىراضحلا راهبإلا جهنم (إ"
 سوردملاو ديجلا ىئاعدلا جيورتلاو ةيخيراتلا ضراعملاو فحاتملاب مامتهالا قيرط نع

 . جراخلا ىف وأ لخادلا ىف ءاوس اهل

 : ةميدقلا ةراضحلاب ددجتملا طابترالا جهنم (["

 تالاجملا ىف ١ نينانفلاو غابدألاو ءاملعلل ةيونسلا تاقباسملا ةماقإ قيرط نع كلذو

 . ةينوعرفلا ةراضحلا نع ةينفلاو ةيبدألاو ةيملعلا

 وهو هويجه
 تا ا آخ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللااااا ل ث )| | ب بيب بيبيبيبيبيب ب ب بيبيبيبيبيبيبببا/7/”:ا
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 ظ : ءشفلت وواضحلا ءانبلا: ايفاث

 ءشنلا مالعإ هنأش نم بولسأب ءشنلل ىنوعرفلا خيراتلا سيردتب مامتهالاب كلذو

 . ةديدجلا لايجالا ىدل ةيتاذلا ةينطولا ةيصخشلاو ىموقلا زازتعالا ةيمنتل ةراضحلا كلت ملاعمب

 : ةيفوعرفلا ةراضحلا مايق ةيمحح ىلع زيكرتلا: اذلان

 ىف ةسارد : رصم ةيصخش ) (' نادمح لامج .د لوقي اذه ىفو

 ( ناكملا ةيرقبع
 هيف ىقّتلي ىذلا ديحولا دلبلا ىه رصم نإ

 2« ضرعلاب ىناثلاو ه لوطلاب لوألا , طسوّتملاب لينلا
 براقتو نيكئراقلا ماحكتلا عم 34 ع أاقللا ادهبو

 مظعألا ىفارغجلا اهبتر دق ىمظع ةيولع ةطخ ناكو
 . ميدقلا ملاعلا ىق مظعأ ايفارغج ابطق اهنم لعجحل
 تناكف . ايخيرات ىفارغجلا دعولا ققحت لعفلابو
 ىف ىلوألا ةرراضحلا نع ةينوعرفلا لينلا رصم ةراضح

 ) ةفدص تناكأ ءاوس . لعشملاو ةدئارلا .ء خيراتلا
 تمجرت ةيفارغج ةمحلم كلكئف ةيمّتح ةجيئكثن وأ ةديعس
 ركملا ة.ناضحلا ذه ةةفااك 21 ومو : ةيواشح ةفحتلم ىلا
 ىرصملا حالفلا وأ ملعملا لينلا قلخ نم ةقالخلا

 نيب ديعسلا نمؤملا جاوزلا ةرمش اهنإف ,. مهلملا
 ةرمثك ىه ةراضحلا رصم نأ... ايندلا مأو راهنألا ىبأ

 ىفو 2« عقوملاب عضوملا وأ طسوتملاب لينلا جاوز

 اضيأ لا وحألا عيمج ىفو 6 خيراتلا باتك ةحتاف ىلاإ

 ةيصخش ىف شاقن الب ىساسأ حملم ىراضحلا قبسلا نإف
 + 1[ نفق

 . ٠ ١517 لالهلا راد : ةرهاقلا «- لوألا ءزجلا - ناكملا ةيرقبع ىف ةسارد : رصم ةيصخش ٠ نادمح لامج 9
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 ظ ' ها . اهمعدتو اهدكؤت لب ةيبرعلا اهتيصخش ىغلت ال ةينوعرفلا ةيرصملا ةيصخشلا نإف امهنيب ضراعت الف
 ظ 1 : نادمح لامج .د لوقي ةيرصملا ةيصخشلا ددعت نعو

 ناك امو .ه خيراشتللو لب مالسالل ةقيباسو ةلد ايم بسنلاو ةبارقلا تاقالعف دي دكا و ىلغا دك نيمو هل ردتم لصا نم دجلاو بألا الك نأ ريغ ٠ بألاب ةيبرع اهنكلو 2, دجلاب ىه ةينوعرف... ةيجاودزا نودو طقف ةيبرعلا . رصم ىه ةنيفدلا اهّتارون ىفو ريخألا ليلحتلا ىف لظتح امناو 2. طق ( ىفارغج راودب ) اهيتنيي' وويشت ال رصم نأف ؛ اهلاصفنا ال ةيصخشلا ءارثو بناوجلا ددعت ىنعي داعبالا ددعت نأ امكو .. ناوسأ دنع ةيقيرفإو . ةرهاقلا دنع ايسأو ؛ ةيردنكسألا دنع ابروأ أدبت اهلخاد ىفو ٠ ةيقيرفإ سدس .٠ ةيويسا ثلث ة ةيبروأ فصن رصم نإف ةيفاصلا ةلصحملا سسك ل , اهيلإو ايساأب اهنإ . ريصملاو ريشاشلاو خيراتلاو هيجوتلا ةيويسا كلذ ىلإ اهنا ريغ ٠ اهيف تسيلو ابروأ نمو اهنم تسيلو ةيقيرفإ ىف «' ابروأ نم ةعضب اهنكلو ةيقيرفإ نم ةعطق نذإ ىه . نيبروأ هايشأ وأ فاصنأ ىنعملا اذهب نييرصملاو . اهئامدو اهسنجب ةييزوأ ةيزاقوق اهنأ الإ *© اهتامو اهضرأب ةيقيرفإ نكم نإ ىه مش ه ريرحتلا دعب ىقيرفألا دعبلا وحن هاجشالا سفن ىف اليلق مويلا ريدكسي املكم مالسال ا دعب ضويالا دفولا .نلإ ةع اسلا براقع عم رادكسا نيا 270 اهيجوش ىف لقشلا زكرم ىطسوتملا ناك ةيكسالكلا روصعلا ىشحو ؛٠ اضيأ ةيقيرفاروأ .اهلعجي ىطسوتّملا ندكلو 4 أ وس ةديماكيدفقأ ايي عم :ىهلوألا داعبألا , طسوّمملاو لينلا : نايميلقإ نأ دعبو غ ىؤوييسألا و ىقديرزحبفالا نانيننواك نا دحعتي * ايخيراّت بقاعتلا ىلع اهنيب اميف ةيولوألا تلوادك املشم رخايب وأ ودقب تلخا دش .نإ و ةيبس اسحو ةقدب ىفارغجلا اههيجوتح



 ... بيرقتو فيثكتو ديكوت ةداعا الإ بيرعتلاوو مماسإلا|

 ىف حااطقنا رطخأو مهأ ناك نإو بيرعتشلا نإاف اذهلو

 لب ةيجاودزا لثميال هنآ الإ « ةيرصملا :ةيزا ورهمتيسسالا

 ةيرصملا نيب باطقتسا الو ضراعت الف ةيمجت: اتن

 جتيبست ىف ةادا دسلاو ةمحللا امه امها! ده 16 ةيبرعلاو

 ملاعلا ةماعز اهيلا تلا ديلا وأ هالو دحتحاا و ىسم وق

 ريخ . هل ريبكشو ريغصت ريخ رصم تحبصأ . ىبرعلا

 مظعم ده ا اييرقت ةهديحولا اهنأل ريغصت

 كلذي كسا و 4 ابييرقت 9 0( بوعشلاو راطقألا

 ا اا يع م ل لما و جاذومن

 ةكيدحلا ةيموقلاو ههجولا رصع لبق مريليملا مردكولا

 اهنم رثكأ تعا ما ل » وص ص ل

 ةأرمو « هلظال ىبرعلا ملاعلا ةارم اهنا « مهحعما

 هكتروص ىري نا عيطتسي اهيف ديدحتلاب ة ةريعكم

 .( ةيلبقّسملا

 : بولسألا اذه اهب مستي ىتلا تاضفانتملا ىلع زيكرتلا : اسماخ

 هتهجاوم نكمي ةيرصملا ةينوعرفلا ةراضحلل ىموقلا ثارتلا ىف كيكشتلا بولسأف

 : ةيلاتلا قئاقحلا زاربإب

3 100111111111 

 . بسحف ةيرصملا ةراضحلا ءانبل ةصاخو ةديرف تناك - ةيلايخلا - ةرايزلا

 نم اهيلإ اوحزن ىتلا نادلبلا ىف - نالا ىتح - ةلثامم ةراضح دوهيلا مقُي مل اذامل

 0 يس ار للا رصم

 -اهيف نكي مل رصم ىلإ ( فسوي انديش) ع: جس نبق هنأ حاجستكلا نك غض 58 8

 ةلمج نأ ىلع (؛5) حاجصإلا ىف نيوكتلا رفس ىف ةاروتلا صنتو . دحاو ىدوهي >>
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 " اسفن نوعبس " - خيراتلا ىف ىلوألا ةرملل - رصم اولخد نيذلا بوقعي موق
 نم (١؟) حاحصإلا ركذيو « ... اعيمج مهئامسأب لماك ليصفت حاحصإلا تاذبو
 ظ . (ةنس 47 تماد ةرتف دعب ىسهوم انديس عم رصم نم اوجرخ مهنأ جورخلا رفس

 :رصمل ةيفوعوفلا ةحايسلا ليهفت: اسداس

 ام لضفب هلك ملاعلا راثآ ثلث كلمت ىتلا رصمل ةينوعرفلا ةحايسلا ةيمنتب مامتهالا بجي
 ةيداصتقالا تاياغلا بذاجبف , ناوسأ بونج ىتح اتلدلا طسو نم ةينوعرف راثا نم اهب دجوي
 ملاعلا بوعش ةلامتسا ىف رثؤمو مهم لماع تقولا تاذ ىف ههنإف رصمل ةحايسلا اهققحت ىتلا

 اهنع ةرايزلا دعب ةريبك ةجرد ىلإ فلتخت رصم ىف جئاسلل ةينهذلا ةروصلا نأ كلذ ٠ رصم ىلإ
 . اهريثأت ةوقو ةينوعرفلا راثالا رحس لعفب ةرايزلا لبق

 ةيرعتلا لماوع مواقت اهتامارهأك ةخماش ةيرصملا ةينوعرفلا ةراضحلا ىقبت ... اريخاو
 نفو .. تامارهألا ةزجعم لظتسو رصم ىلع ىراضحلا دقحلا عفادب ةيئاعدلا وأ ةيسفنلا
 ثدحا قفو هؤانب مت ىذلا لبمس ىبأ دبعم ءانب ةزجعمو ... ءانبلاو كلفلا مولعو ... طيسنح.

 ءامدقلا نييرصملا نأ فيكو « دعب ثيدحلا رصعلا اهيلإ لصوتي مل ىتلا ايجولونكتلاو موسلعلا
 فقس سمشلا ةعشأ هيف قرتخت ذإ ملاعلا ىف قوبسم ريغو بيجعو ديرف بولسأب دبعملا اوديش
 ؟1) هدلوم موي - طقف ماعلا ىف نيترم ىناثلا سيسمر لاثمت هجو ىلع اهءوض طلستل دبعملا

 اناهرب ملاعملا كلت لك لظت فوس (رياربف ؟؟) ةميدقلا رصم شرع ىلع هسولج مويو (ربوتكأ
 ... قيرعلا بعشلا اذهل ةيوقلا روذجلا ىلع اعطاس



 ةينطولا ةدحولا قيزمت بولسأ : اعباس
 اهيف ةيناكسلا ةبيكرتلا نوكتت ىتلا لودلا دض ةينطولا ةدحولا قيزمق بولسأ مدختسي

 تافالتخالا ةددعتملا لودلا ىه ةيناكسلا تابيكرتلل ةعئاشلا ةلثمألاو ؛ ىنطو رصنع نم رثكأ نم

 ظ ... ةيقرعلاو ةينيدلا

 : نيفده دحأ قيقحت ىلإ - ماع هجوب - بولسألا اذه فدهيو

 . ةينطولا اهتوق تيتفت دصقب « رثكأ ىأ نيتلود ىلإ ةدحاولا ةلودلا ميسقت: لوألا

 نيب ةمئاد تالكشمو تاعارص قلخ هنأش نم ةلودلل ىموقلا ءانبلا ىف خرش قلخد يناثلا

 . ةلودلا ىنطاوم

 : اهمهأ نم « نادلبلا نم ديدعلل ةبسنلاب بولسألا اذه ققحت دقو

 ىلإ ءافلحلا نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف اهتميزه دعب ' ايتاملأ " ةلود ميسقت ©«.

 ىلإ رمألا لصو دقو . ( ةيطارقميدلا ايناملأ - ةيداحتالا ايناملأ) : نيتلود
 نيلرب ىلإ اهمسقي ةنيدملا طسو لزاع روس ةماقإو ( نيلرب ) ةمصاعلا ميسقت
 ظ . ةيبرغ نيلربو ةيقرش

 . ( ةيبونجلا ايروك - ةيلامشلا ايروك ) ىلإ ايروك ةلود ميسقت ©

 . ( ةيبونجلا مانتيف - ةيلامشلا مانتيف ) ىلإ مانتيف ةلود ميسقت كلذك ©

 نيب فالخلا هجوأ لاعشإب ةيقارعلا ةلودلا فاعضإ ىلإ - ايلاح - لودلا ضعب ىعستو
 نأ مغر ... ةيقارعلا ىضارألا نم ءزج ىلع داركألل ةلود ةماقإ فدهب برعلاو داركألا

 اهنم ربكألا مسقلا لب طقف قارعلا لامش نم ءزج ىلع نكت مل ةميدقلا ةيدركلا ةنودلا
 . ناريإ ىف عبار ءزجو ايروس نم ءزجو ةيلاحلا ايكرت ةلودب عقي ناك

 دداتلا فرعت ال دحاو ىموق جيسن تاذ رصم ىف ةيناكسلا ةبيكرتلا نأ مغرسبو

 لست ىلا ةمومحملاو ةتيمتسملا :تالواحملا نأ الإ «ىنيدلا ىتح وأ ىقرعلا وأ ىسنجلا
 نيب تالواحملا كلت روثتو . لصفنت الو عطقنت ال ىتلا ةيوقلا ةبيكرتلا كلت عيدصت ىلع



 لخسولا لك ةميختسم نلف و نصف اس وسبب موق ةفدهتسم رخاو نا

 . فدهلا اذه قيقحتل ةيقالخألا ريغو ةعورشملا ريغ بيلاسألاو

 : ةيرصملا ةينطولا ةدحولا قيزمت قرط
 ةينطولا ةدحولا قيزمت ةلواحم ىلع - ةهوبشملا - تامظنملا نم ةعومجم تبيأد

 : نيلباقتم نيقيرف نم نوكتي هنأ ىلع ىرصملا عمتجملا ريوصتب - اينيد - اقيزمت ةيرصملا
 لكشي دحاو رصنعو دحاو مد نم اهطابقأو رصم ىملسم نأ نيح ىف ٠ طابقألاو . نيملسملا
 ليوطلا اهخيرات لالخ رصم اهتضاخ ىتلا ةينطولا كراعملا لعلو . نامزلا رم ىلع ادهاو اناينب

 ( 19077 ربوتكأ - ناضمر ) برح اهرخاو ؛ ةيرصملا ةيتطولا ةدحولا ةوق ىلع دهاش ريخ
 ةمحلم ىف ةينطولا ريرحتلا ةكرعم ىف ءانيس ضرأ ىلع ىطبقلاو ملسملا ءامد تجزتما ثيح
 ةينطولا ةقيقحلا كلت مغر ... نكلو +. ىرصملا ىنطولا جيسنلا ةينادحوو ةوق تتبثأ ةينطو

 ىف لئاسولاو قرطلا ىتش مادختسا نم سايت ال ةيملاعلا ةينويهصلا رئاودلا نأ الا ةيخيراتلاو

 . ةينطولا ةدحولا قيزمت لييس

 : ةببرصملا ةينطولا ةدحولا قيزمت لئاسوو قرط مهأ نمو

 ١( بولسألا اذه ذيفنت ةمهم ىلوتت ىنلا ةووبشملا تامظفملا ءاشنإ :

 ةهوبشملا تامظنملا كلت نيب نمو :

 - ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهرقمو ' ىمالسإلا ملاعلا ىف ةينيدلا تايلقألا " ةسسؤم .

 زيبمإ نوج ' اهسأريو ' 0

 - ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب ' ىسرجوين ' اهرقمو « ' ةيطبقلا تاساردلا ' ةيعمج .

 - اهرقمو 1220119 12256217 عأ (1©00118] " ةلئاعلا ثاحبأ سلجم " ةمظنم '

 رواب ىراج ' اهسأريو « * نطنشاو "

 - اكيرمأ ةيوقت ” ةمظنه ' .
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 . * نوسبدو سميج ' اهسأريو ' ةلئاعلا ىلع زيكرتلا ” ةمظنم -

 . " نوسبوكاج ميج ' اهسأريو ٠ ' ىلودلا ىحيسملا نماضتلا ' ةمظنم 3
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب وغاكيش اهرقمو ١ * نييحيسملاو دوهيلل ةيلودلا ةطبارلا '

 ظ . ' نيتسكإ ليلشي ' ىدوهيلا ماخاحلا اهسأريو

 . ' كيردور ١ ثيك " اهسأريو « " ةملسألا دض نييحيسملا قوقح نع عافدلا ' ةمظنم

 ةدحولا قيزمت فده قبقحتل ضارغألاو جهانملا ةعوفتمو ةيانعب ةدعم ةيئاعد بيلاسأ عابتا (*
 : بيلاسألا كلن مهأ نمو . ةيرصملا ةيفطولا

 : رصم ىف طابقألل نيملسملا داهطضا ةركفل جيورتلا -

 - ليبسلا اذه ىفو

 رصم ىف ةيمالسإلا تاعامجلا نأ " ىلودلا ىحيسملا نماضتلا ' ةمظنسم ىعدت .

 . ارست ىمالسالا نيدلا قانتعا ىلع مهرابجإل مهتويب مدهتو « طابقألا ىرق رمدت

 موقت رصم ىف ةيمالسإلا تاعامجلا نأ نييحيسملاو دوهيلل ةيلودلا ةطبارلا عاعداإ ©

 ىحيسملا نيدلا قانتعا ىف نوبغري نيذلا نيملسملا نأو . سئانكلا قارحإب

 ظ 2.1! نجسلاو بيذعتلاب نوهجاوي

 ذإ رصم ىف طابقألا تانب ةاسأم ىلع ' ةيطبقلا تاساردلا ةيعمج ' زكرت نيح ىف ©

 .. ! نهيلع ضورفم ىمالسإلا ىزلا نأ ىعدت
 . ةماعلا تايرحلاو تابجاولاو قوقحلا ىف نيملسملاو طابقألا نيب ةاواسملا مدع -

 ظ : ةيلاتلا ىواعدلا ةهوبشملا تاسسؤملا كلت ىنبتت . ددصلا اذه ىفو

 ىف ةدهطضم فئاوط عبرأ ةيامح ىلع ' ىلودلا ىحيسملا نماضتلا ةمظنم " زكرت

 .. !! ( ناريإ ىف نويئاهبلا - تبتلا ىف نويذوبلا
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 عقت نييحيسملل داهطضا لاكشأ أوسأ نأ ' اكيرمأ ةيوقت ' ةمظنم - امود - نعت ©
 ةيدوعسلا - ةيلامشلا ايروك - ايريجين - سوال - رصم - ابوك - نيصلا ) ىف
 ظ . ( مانتيف - ناتسكيزوأ - نادوسلا - ناتسكاب -

 ةيرصملا نيناوقلا نأ ' ىمالسإلا ملاعلا ىف ةينيدلا تايلقألا ةسسؤم' معزتو «©

 طابقألل داعم ىرصملا مالعإلا نأ امك.. ! نيملسملا بناجل زاحنتو طابقألا دهطضت
 .. ! رصم ىف مكحلا ديلاقم ىلع نورطيسي رهزألا خويش نأو.. !!

 : ىواع دلا كلت معد ىف طابقألا رضعب باطقتسا (؟*

 نويعب مهؤاقتنإو ٠ ةدحتملا تايالولا ىلإ نيرجاهملا نييرصملا طابقألا طاقتلا متي ذإ
 لاملا ىلإ مهتجاح لالغتساو , ىرخأب وأ ةروصب رصم ىف لشف ةصق نولمحي نمم ةبردم
 ىلع مهلوصح تاءارجإ ليهستو مهل مزاللا لمعلا ريبدتو « ةيكيرمألا ةيسنجلاو لمعلاو

 . ةهوبشملا تامظنملا كلت ىدحإ ىف طارخنالا ريظن ةيكيرمألا ةيسنجلا

 ' ةهجوم ' ثاحبأ ءارجإب اهفيلكتو وصم ىف ( ةصاخلا ) ةيثحبلا زكارملا ضعب لالغتساو معد (#
 لضفملا عوضوملا وه ( رصم ىف تايلقألا ) عوضوم تاب كلذبو ٠ تامظنملا كلت فادهأ مدخت

 ... عيرسلاو ريبكلا ىداملا بسكلل اردصمو رصم ىف ةصاخلا ثوحبلا ةدئام ىلع

 : ةيرسملا ةينطولا ةدحولا قيزمت بولسأ اهيلإ ىعسي ىتلا فادهألا
 : ةيلاتلا فادهألا قيقحت ىلإ تامظنملا كلت ىعست

 .( طابقألا - نيملسملا ) نيعراصتم نيقيرف ىلإ اهميسقتب ةيرصملا ةينطولا ةدحولا تيتفت )١(
 . ةينطولا ةيمنتلا ةطخ ةلقرعل نييرصملا نيب ةيسايسلاو ةينيدلا لكاشملا ةراثإ (؟)
 ةيكيرمألا ةيسايسلا رئاودلا ضعب بناج نم ' ىسايس طغض ةقروك ' بولسألا اذه ذاختا (*)
 اذه مادختسا رثكيو . ةيليئارسإلا ةسايسلا اهيلع نميهت ىتلا رئاودلا كلت ةصاخ , رصم دش
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 تاسرامملا دض ةيوقو.ةددشتم فقاوم رصم ذختت امدنع ةصاخ ةجاحلا تقو بولسألا

 : بولسألا اذه ةعمجاوم ةيفيك

 > : ةيلاتلا قرطلاو لئاسولا عابتاب بولسألا اذه ةهجاوم نكمي

 مث لبق نم ةيحيسملاب هنم ءزج نمأ ء دحاو رصنع ىلإ نومتني اعيمج نييرصملا نأ ديكأت ١-
 - .هعب نم مالسإلاب رخا ءزج نما

 لبسلا ىتشب رصم ىف طابقألا داهطضا نع رشنت ىتلا بيذاكألاو معازسملا كلت دينفت - ؟

 ظ .. . معازملا كلت ثبت وأ رشنت ىتلا ةيمالعإلا لئاسولا تاذ ىفو ةيمالعإلا
 . ةينيدلا وأ ةينطولا تايسانملا لك ىفو لبسلا ةفاكب اهتيكزتو ء ةينطولا ةدحولا معد -*
 هناضتحاو ٠ هتحامسو « ىمالسإلا نيدلا نع ةماهلا تاموثعملاو قئاقحلاب ريصبتلا - ؛

 . ( دوهيلاو نييحيسملا ) باتكلا لهأل هتياعرو
 ىلع اروصقم ىدصتلا اذه نوكي الأو ٠ اهثادحأو ةيفئاطلا ةنتفلا ثداوحل ىدصتلا ةعرس -ه

 لك ىدصتلا اذه ىف كراشت نأو + اهمقافتو اهلاحفتسا عنمل كلذو اهدحو ةينمألا ةزهجألا

 : ةيموكح ةزهجأ تناك ءاوس ةيفئاطلا ةنتفلا ىلإ ةيدؤملا بابسألا ةئازإب ةينعملا ةزهجألا

 -رهزألا : ةينيد ةزهجأ وأ ٠ مالعالاو ةفاقثلاو فاقوألاو ميلعتلاو ةيبرتلاو ىلاعلا ميلعتلا ةرازو
 . ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيسايسلا بازحألا : ةيبعش ةزهجأ وأ , ةيرصملا ةسينكلا

 وأ فينصتلل لباق ريغ خيراتلا رم ىلع ىرصملا ىنطولا جيسنلا نأ ركذلاب رسيدجو

 ىعيبط ىجيردت روطتو ىلخاد سينجتو ومن ةيلمع الإ سيل ىرصملا سنجلا خيراتف ؛ ميسقتلا
 ىلإ ةدفاولا تايسنجلا دارفأف ؛ لاثمألا برضم هتلعج ةجرد ىلإ تازهلا وأ تابقعلا نم لاخ
 : ةيرصملا ةيصخشلا ىف اهثوصأو اهملاعم تمحتلاو ةيرصملا ةيتاذلا ىف تباذ ةرباعلاو رصم
 تافصلا ةسناجتم لصألا ةدحاو ةيسنج ةدحو لثمي خيراتلا رجف ذنم ىرصملا بعشلاف

 ظ : ( نادمح لامج .د) لوقي اذه ىفو حمالملاو



 كى

 ري ادج روصعلا ربع ىرصملا طمتلا تاي نإ

 ىنمزلا دعبلا ىدحتي هنأل ال .غ2 لؤاسّكتلاو ةشه دلاب
 ةدعاقلا كلاذك ى دحتي هنأل امنإو 2 بسحف ليوطلا

 . سناجتلا 8 ىدؤُ ةجراخلا ةرجهلا نأ نم هيد رشالا

 0-0 ىرشب ا ءاررغا قطانمك نوح ىفانلاب ةينفبلا

 وه ! ذه رسفي ىدذلا نكلو ١ ىسنجلا رفانشكلاو طسشسشلخلا

 عقوملاف 2 عضوملا رئثأو عقوملا رثأ نيب ضراعتلا

 ىنغ عضوملاو ء هيرشب ةماود يلف لب فورعطم ىركارج

 ىحص نكلو ساق نولل اهتعضخااوو اهن ادح رسكو ةلخا دلا

 رصم ض رعتت نأ نود لاحو 6 ىعيسبطلا باخكهنالا نم

 حاتصحا نك ةريثك ىرخأ دالب هل تضرعت ىذلا ريصملل

 تربع ةيرشبلا كن ترك مين وأ نييلصأل ا

 0000 واما

 ةيصخشلل ' ةدايزلاب ' ةفاضإ ناك ام ردقب ةيرصملا ةيسنجلا ةبيكرتلا ىف اليدعت وأ ارييغت نكي
 مهنأب مهساسحإ ىلإ عجري ناك ىمالسإلا حتفلا عم نيدفاولا برعلل نييرصملا لبقتف . ةيرصملا

 خيب اتلل اعاطقنا سيلو ' نسصحارت ةيلمع بيرعتلا ناك . مث نمو . مهلوصأو مهبراقأ ضعب

 ىسنج لصأ ىلإ ىمتنت + رتل عوزقلا نيب اهتمت قلك: اروكت يلو ةفططب ناد اك ىويصملا
 ا و وول ةيماحلاو ةيماسلا " دحاو

 3 وقب ةقيقحلا كلت نادمح لامج .د فصيو . براقأ

 نإف ء نيلدوج سنع اوبن دق برعلا ناك * ١51
 3 ديسجج ميترسج دك صم
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 : وصم ىف ةفايدلا ووطن

 هللا هئعب دقف ' مالسلا هيلع سيردإ ' ىبنلل ةينوعرفلا ةراضحلل لوألا لضفلا دوعي
 سيردإ ىبنلا لصف نكي ملو . ىنوعرفلا رصعلا ةيادب ىف ىرصملا بعشلل اقيدص ايسبن ىلاعت

 مولعلا لاجم ىف كلذك هلضف ناك نكلو , بسحف ةينيدلا ةديقعلا لاجم ىف نييرصملا ىلع
 نأ هللا ةئيشم تناكف , ضرألا هجو ىلع ملقلاب طخ نم لوأ وه سيردإ انديسف ؛ ةراضحلاو

 . ةصاخ ىرصملا بعشللو سيردإ ىبنلا.لالخ نم ملعلا رون سبق نوكي
 نازيمو ةرخآلا ىف باسحلاو ثعبلا نع اوملكت نم لوأ مه نويرصملا ناك كلذل

 . ةليوط ةرتفب ميهاربإ انديس ثعبم لبقو ةئثالثلا نايدألا لوزن ليق تانسحلاو تائيسلا
 : دودحم ردقبو طقف نيتدثا نيتيآ ىف ناك ميركلا نآرقلاب سيردإ انديس ركذ نأ مغريو |

 ىف مهانلخ أو نيرباصلا نم لك لفكلا اذو سبردإو ليعامسإو" ٠

 (مك- اق: ءايبنألا ةروس ) " نيحلاصلا نم مهنإ « انتمحر

 " ايلع اناكم هانعفرو ءايبن اقيدص ناك هنإ سيردإ باتكلا ىف ركذاو "
 ظ . ( هال-ه5 : ميرم ةروس )

 مولعلا ثدحأب نييرصملا دوز سيردإ ىبنلا نأ ةينيدلا عجارملا نم تباث هنأ الإ

 اهاوقأو ضرألا هجو ىلع تاراضحلا ىلوأ ىه ةينوعرفلا ة ةراضحلا تناك مث نمو . نونفلاو

 . ةوقو انفو املعو ةرازغ رثكأو

 ةيآلا هذهل ةريثك تاريسفت تبتكو " ايلع اناكم هانعفرو ' ىثعم لوح نوحراشلا فلتخاو

 : ناريسفت - ملعأ هللاو - اهاوقأ لعل

 يل ل ريثك نبا * هِلاق ىتيد ريسفت : لوألا

 (*'!. مالسلا هيلع ىسيع انديس نأش ءامسلا
 يف دحاو نأ ىف ( انوعرف ) امكاحو ايبن ناك ' سيردإ " نأ ىري ٠ ىخيرات ريسسفت : ىناثلا
 - . اعم ةيراضحلاو ةينيدلا اهميقب ةينوعرفلا ةراضحلا سسؤم هنأو ىنوعرفلا رصعلا ةيادب

 . رشنلا خيرات مولعم ريغ , ثارتلا راد ةبتكم : ةرهاقلا « لوألا ءزجلا ؛ ميظعلا نآرقلل ريثك نبا ريسفت "©



 ه1

 ةلاسر ءاول نولمحي اوناكو « ' نيدحوملا " ةفص سيردإ انديس عابتأ ىلع قلطي ناكو
 : اديدش مهناميإ ناكو . ةدنوعرفلا ةراضحلا ءدب نم ىلوألا نورقلا ربع ةيوامسلا سيردإ
 تغاز نيذلا ةنهكلا رابك,, ةنعارفلا نم ريثكل ةينيدلاو ةيسايسلا ةضراعملا نولكشي اوناكو
 ىف اهلإ نيعبرأ تلصو ,ىتح ةهلالا مهدنع تددعتو هللا ريغ اودبعو سيردإ ةنايد نع مهتانايد
 مهكسمت ببسب داهطضا!او ليكنتلاو بيذعتلا نم ريثكلا نودحوملا لمحتو « تارتفلا نم ةرتف
 . سيردإ ىبنلا مهيف اهسرغ ىتلا ديحوتلا ةديقعب

 نم ريبك دنع هب نمأ ثيح رصمل ' ءايبنألا ىبأ " ميهاربإ انديس ةرايز تقاك مش

 . رصم ىف نيدحوملا ةفئاط هب تمعدتو نييرصملا

 نييرصملا نم ريبك ددع هتناسربو هب نمأ الوسرو ايبن ىسوم انديس هللا ثعب امدنعو

 . نيدحوملا ةفئاط نم مهبلغأو
 : نأشلا اذه ىف تاظحالملا ضعب ىلإ هيبنتلا ردجيو

 مل ناميإلا اذه نإ لب ٠ اريبكو ايوق ناك هتئاسريو ىسومب نييرصملا ناميإ نأ : ىلوألا
 اذه دك دعؤتو.< ءارمأآلاو ءالبنلا ةقبط: ىلإ دما لب ةماعلا ىلع اروسمقم نكي:

 22 :" رفاغ " ةروس نم (؟ 8) ةيالا ىنعملا

 هنامهإ متكي نوعرف لا نم نمؤم لجر لاقو )
 مكء اج دقو هللا ىسبر لوقي نأ هاجر نولكتقتاأ
 هيلعف ايذاك كي نأآو مكبر نحكم. تث احنتعملا نم

 مك دعي ىذلا ضعب  مكبصي اقداص كي نإو هبذك

 ها وه نم ىدهي ال هللا نإ

 هنأ دبال ةيآلا هيلإ ريشت ىذلا نوعرف لآ نم نمؤملا لجرلا نإف لاحلا ةعيبطبو

 - نكمتيو نوعرفلا سلجم ىف ادرف حبصي ىتح ةلودلا لاجر رابك نم ناك

 . نوعرفلا سلجمل جصنلا هيجوتو ىسوم لتق ىلع ضارتعالا نم - اضيأ



 ليئارسإ ىنب نم هموق ناميإ نم ىوقأ ناك ىسومب نييرصملا ناميإ نأ : ةيناثلا
 ىسومو هل اودجسو ىيهذلا لجعلا اوعنص نأ اوئبلام هموقق ؛ ( بوقعي )

 . دحألا دحاولا هللابو هب مهناميإ نع نويرصملا دتري مل نيح ىف ! مهذيب لازام

 يه

 نويرصملا مه ىلوألا . نينمؤملا نم ناتئف رصمب غخيراتلا اذه ذنم حبصأ : ةثلاثلا

 نأ افورعم خيراتلا اذه ذنم لظو « دوهيلا نويرصملا ةيناثلاو ٠ نودحوملا

 نكلو هتيدوهيل سيل « ًاقلخو اناميإ ملاعلا دوهي رثكأ وه ىرصملا ىدوهيسلا

 فرعي اميف ( مالسلا هيلع حيسملا ديسلا اهعمو رصم ميرم ةديسلا ) تراز امدنعو

 دوهي نم ريبك ددع ىسيعب نماف رصمب ةيحيسملا ةنايدلا رشتنت كلذ دعب تأدب ةسدقملا ةلحرلاب

 ىف ةيحيسملا تدجو خيراتلا اذه ذنمو . نييرصملا نم مهريغو نيدحوملا ةفئاط نمو رصم

 سيردإ انديس ميلاعتل الامكتسا لبق نم ةيدوهيلا اهتدجو امك اهراشتنال ةبصخلا ضرألا رصم

 ل ابل نب وراسل ناو رجل زل ا ري يس حي .ةيسنيدلا

 . ىرصملا بعشلا خيرات ىف ةيوق روذج اهل ةينيدلا ميقلا نأل
 ٠ ونا لبق نوي ريض نم نزيك هنضب ملل ةيمالبملا ةكينلا ترييق مصمو :

 نمو رصم دوهي نم ةريبك دادعأ مالسإلا نيد ىف لخدو . رصم ىلإ ' صاعلا نب ور...

 نأ عئاقولا دهشتو . نييرصملا نم مهريغو نيدحوملا ةفئاط نم ىقبت نممو رصم ىيحي..:م

 ىوقتو ةحامسو اناميإ نيملسملا رثكأ نم نييرصملا نيملسملا .

 ةينيدلا ميت )| نا لوق :

 ىأ ىف ليثم هل دجوي نأ ردني محالتو ٠ ىخيراتو ىقطنم ينيد عباتت لظ ىف لب . ةيرصملا
 تالواحم نإف ىلاتلابو ٠ رصم ىف ىنيد عارص كانه نكي مل مث نمو . ملاعلا عاقب ىف ةلود

 ىرصملا بعشلا نأل ؛ امئاد لشفلاب اهيلع موكحم رصم ىف ةيفئاطلا ةنتفلا '” سوريف ' سرغ
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 .ةيعون تناك امهم ةينيد ىودع ىأب ةباصإلا نيبو هنيب لوحي لصمب مدقلا ذنم معطتو نسصحت

 ظ ا . ىودعلا هده ةوقو ةروطخو

 دبأ ىقبتو نييحيسملاو نب ملممملا نيب ىبرقلا ىدم دكؤت ةينارقلا تايالا ضعب لعلو

 ظ : ىه تايالا هذهو « نييحيسملاو نيملسملا نيب ةنتف بوشن نود لوحي ايوق اعرد رهدلا

 هثلاب نمأ نم نيئباصلاو ىراصنلاو اوداه نيذلاو اونما نيذلا نإ" ©

 الو مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجأ مهلف احلاص لمعو رخآلا مويلاو
 ظ 2( : ةرقبلا ةروس ) " نونزحي مه

 , اوكرشأ نيذلا» دوهيلا اونمأ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل" 8
 مهنم نأب كلذ ىراصن انإ اولاق نيذلا اونما نيذلل ةدوم مهبرقأ ندحتلو

 . (45 : ةدئاملا ةروس ) " نوربكتسي ال مهنأو انابهرو نيسيسق

 مهيلإ لزنأ امو مكيلإ لزقأ امو هللاب نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نإ" ©

 مهبر دنع مهرجأ مهل كئلوأ اليلق انمث هثلا تابآب نورتشي ال هل نيعشاخ

 . ( 146 : نارمع لآ ةروس ) " باسحلا عيرس هللا نإ



 ةيلودلا ةلزعلا بولسأ : انماث
 عوضوملا وه ٠ ةيسفنلا برحلا بيلاسأ دحأك ةيلودلا ةلزعلا بولسأل ىقيبطتلا لاثملا

 .. ' ىبريكول ةيضق ' مساب هفورعملاو ةيكيرمألا باكرلا ةرئاط ريجفتب ايبيل ماهتاب قلعتي ىذلا

 00 : يبوبكول ةببضق عئاقو

 . ( ناكيرمأ ناب ) ةيكيرمألا باكرلا ةرئاط ترجفنا ١184 ماع ربمسيد ١" ىف هو

 . ' ادنلتكسأ ةلودب ' ىبريكول ' ةنيدم ءامس ىف اهقيلحت ءانثأ ”٠١ مقر ةلحر

 ةيناطيربلا ةمصاعلا ىلإ ايناملأب ' تروفكنارف ' ةنيدم نم ةهجتم تناك ىتسلاو
 . ايكيرمأ 69 مهنم ابكار عرصم نع ثداحلا رفسأو ؛ ' ندنل '

 ةقيقدو ةيملع ةنياعم ءارجإ ىف ةيكيرمألا نمألا ةزهجأ تطشن ثداحلا عوقو روف ©
 . ريجفتلا ةيلمع نع تفلخت ىتلاو . مهتاقلعتمو باكرلا ءالشأو ةرئاطلا ماطحل

 ذإ ؛ ايروسو نيطسلفو ناريإ نم لك ىلإ - رمألا ئداب ىف - تاماهتالا تهجوت ©

 كرتشم طيطخت ىلإ ريشت ةينمأ ريراقت ةيبرغلا ةيمالعإلا ةزهجألا ضعب ترشن
 اذه باكترال نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلاو . ىناريإلا ىروثلا سرحلا نيب

 ( صابريإ ) زارط نم ةيناريإ ةيندم ةرئاط طاقسإ ثداحل اماقتنا كلذو ؛ ثداحلا
 . /١14 ىويلوي ىف ةيكيرمألا ةيرحبلا عفادمب

 ءاضعأ نم ددع لاقتعاب 1/١988/1١؟5 موي ةيناملألا تاطلسلا تماق , كلذ رثإ ىلعو

 ةلبنق هترايسب تطبضو « ' ىنومقلد ظفاح ' ةدايقب نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا

 ةزهجألا نم وهو « ( عافترا ريجفت ) زاهجب ةدوزم " ابيشوت * ويدار ززهجب ةافخم

 ةزهجأب اهرثأت مدعو , ىداعلا ناريطلا ىوتسم ىلع تارئاطلا ريجفت ىف مدختست ىتلا

 لبانقلا نم ىرخألا عاونألا ريجفت اهنأش نم ىتلاو ةرئاطلا وأ راطملاب ءاوس طغضلا
 ىف تمدختسا ىلا ةلبنقلاب ةهيبش هعم ةطوبضملا ةلبنقلا كلت نأ نيبتو . اهناوأ لبق
 رالود نويلم ١ ؟ غلبمب كيش ليوحت مت هنأ ةيناملألا تاطلسلل اضيأ نيبتو . ثداحلا

 ىبيل وهو ) ثداحلل رصاعم تقو ىف ' ليربج دمحأ ' باسحل ةيناريإلا ةموكحلا نم



 ىلع لدي امم ( ناريإل ةيلاوملا ةينيطسلفلا ةيبعشلا ةهبجلا تادايق دحأو - ةيسنجلا
 .رالود نويلم ١؟ ريظن ثداحلا اذه ذيفنتب هتعامجو " ليربج دمحأ " فيلكتب ناريإ مايق

 ىف كارتشالاب ايروس ةيئالعإلاو ةيسايسلا زئاودلا ضعب تمهتا تقولا تاذ ىفو
 . نيطسلفو ناريإ عم نواعتلاب ةثداحلا كلت باكترا

 قوف ةيسنرفلا : 11.1 4" ةرئاط ترجفنا ربمتبس ىفو , روهش ةدعب كلذ دعب

 ظ تناك ىتلاو « ةيكيرمألا ةرئاطلا هب ترجفنا ىذلا بولسألا تاذب رجينلا ءارحص

 دارفأ عيمج عرصم ىلإ ىدأ امم ,« " سيراب " ىلإ ' ايليفيزارب ” نم ةهجتم

 ايبيل نأ ىسنرفلا ق ةّقحتلا فشكو . اصخش 11١ مهدنع غلاب اهياكرو اهمقاط

 امك . ليفازارب وغنوكلا ىف ب . ب . ل ةمظنم اهتذفنو ةيلمعلل تططخ دق

 نييبيل نيلوئسم ةعبرأ ىلع ضبقلاب لوبرتنالل رماوأ ةيسنرفلا تاطلسلا تردصأ

 . ةيلمعلا كلت ىف مهطروتل

 ' ادنلتكسأ "و « ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم لك تنلعأ ١5151١ ربمفون رهش ىف ©

 ىططخم نأو ةيكيرمألا ةرئاطلا ريجفت ثداح باكتراب ' ايبيل ' مهتي الوطم اريرقت
 : امه ثداحلا ىذفنمو

 ريدم " ةميهف ةفيلخ نيمألا - ' تارباخملاب طباض ' ىحارقملا ىلع طسابلا دبع دبع )

 . ( * ةطلامب ةيبيللا ةيوجلا طوطخلا

 52 تصخلتو

 ةلبنقلا ىوحت تناك ىتلا ةبيقحلا ىلع فرعتلا نع ىئانجلاو ىبطلا ليلحتلا رفسأ *

 " زارط نم نوللا ةينب اهنأب اهفاصوأ تددحو « ةيكيرمألا ةرئاطلاب ترجفنا ىتسلا

 نيمألا نأو « ديلا ىف لمحي ىذلا عونلا نم ىهو ةاوقملا بقاوجلا ىذ ' تيانوسماس

 ةهباشم ةبيقح هعمو ' ةطلام ' ىف ( اتيلاف ) راطم لخدي قياسلا مويلا ىف دهوش ةفيلخ
 همم يووم يحج يسوي ولا



 تروفكنارف ىلا ةهجتملا ةيطلاملا ةيوجلا طوطخلا تالحر ىدحإب ةصاخلا ةعتسمألا

 نأ ١484 ربمسيد 7١ موي تروفكئارف راطم تالجس نم نيبتو . ( ١6٠١ ةلحرلا )
 مقر ةيطلاملا ةيوجلا طوطخلا ةلحر نم اهراسم لدع ( بكار ةبحص نود نم ةبيقح )

 نتم ىلع تعضو ثيح " تروفكنارف " ىلإ ةطلامب ' اتيلاق ' راطم نم ةهجتسملا ٠

 ةعتمألا ةقاطب ىلع رثع دقو . ندنل ىلإ ةهجتملا ٠١ مقر ' ناكريمأ ناب 2 ةلحر
 . ثداحلا دعب ةبيقحلا نم ءزج ىلع ةيطلاملا طوطخلاب ةصاخلا
 تاذ ىف داع ( ىحارقملا طسابلا دبع ) نأ ةطلامب " اتيلاف ' راطم تالجس نم نسيبت *

 . ( !١4 مقر ةلحر ) ةيبيللا ناريطلا ةكرش طوطخ ىلع سلبارط ىلإ ةطلام نم مويلا

 ىَت . سإ ٠ اورو ل

 اهرذم ةيرسيوس تاينورتكيلإ ةكرش ىهو ( هيبلوب ىأ رتيسم ) ةكرش عنص نم(

 نأو ىرخأ تاكرش اهجتنت الو اهعون نم ةديرف ةزهجألا كلت نأو ايناملأاب ' خرويز'

 ظ . ( ازاهج نورشع ىهو ) ايبيل ىلإ تعيب دق ةزهجألا كلت عيمج

 نم ةارتشم اهنأ حضتا ةلبنقلل ةيواحلا ةبيقحلا لخاد تناك ىتلا سبالملا صصحفب “

 سبالملا كلت ىرتشا ايبيل اصخش نأ ررق اهبحاص لاؤسبو « ةطلام ىف سبالم ةكرش
 ىلدأو ء 15984 ربمسيد موي ىف مت ءارشلا نأو ريجفتلا ةيلمع نم ةدع عيباسأ لبق

 ' اًديلاف " تالجس ةعجارمبو . ( ىحارقملا طسابلا دبع ) فاصوأ عم قباطتت فاصوأب

 ظ . خيراتلا اذه ىف ةطلامب ادوجوم ناك ىحارقملا نأ نيبت ةطلامب
 ظ : ةيلاتلا ةرابعلاب ريرقتلا متتخاو

 ./ *٠١ ) ' اكيرمأ ناب ' ةرئاط ريجفت ثداح نع ةلوئسم ةيبيللا ةموكحلا نالا ربتعن

 ةيباهرإ تامظنمو تاموكحو ايبيل نيب اقاطن عسوأ ةرماؤم دعبتسن نأ عيطتسسن الو

 اوكا

 قو ةيكيرمألا تاطلسلا ىلإ نيروكذملا نسيمهتملا ميلستب ' ايبيل ' نايبلا بلاطو

 .. امهتمكاحمل ةيدنلتكسألا



يرصلا اهماهتا اسنرف تنلعأ ١5141١ ربمفون رهش ةياهن ىفو ه
 - اضيأ - ايبيلل ح

 ١" ىفو « رجينلا ةلودل ىوجلا لاجملا ىف ١544 ماع ةيسنرفلا ةرئاطلا ريجفتب

 ةعبرأ طبض ةركذم ( رييجورب ) ىسئرفلا قيقحتلا ىضاق ردصأ 1541 ربوتكأ

 رئاودلا تسرام ريرقتلا اذه نالعإ روفو . ةيضقلا كلت ىف ( نييبيل ) نيمهتم

 ةموكحلا ىلع طغضلاو ةيضقلا ميخضت اهنأش نم بيلاسأ ةدع ةيبرغلا ةيسايسلا

 :١ بيلاسألا كلت نيب نمو نييبيللا نيلوئسملا ميلستل ةيبيللا |.

 . ايبيل دض ايناطيربو ةدحتملا تايالولا نيب كرتشم ىركسع لمع ذاختاب ديدهتلا

 سيئرلا ىلإ حيرص ماهتا هيجوتب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازول ىمسرلا ثدحتملا مايق

 ٠ . ثداحلا اذه طيطخت نع لوألا لوئسملا هنأب ' ىفاذقلا رمعم ' ىبيللا

 ايبيل دض ىركسع لمعب مايقلا سردت ةيكيرمألا ةموكحلا نأ نع رركتملا ىمالعإلا ثبلا
 . ىزاغنبو سلبارط ىلع ١145 ماع هب تماق ىذلا موجهلاب لئامم

 ضرفل اسنرفو ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نيب كرتشم فقوم ذاختاب ديدهتلا

 نيمهتملا نييبيللا نيلوئسملا ميلست اهضفر ةلاح ىف ايبيل ىلع ةيداصتقا تابوقع

 . ' ىبريكول ' ثداح باكتراب

 نم ىرخأ ماهتا ةقيثوو « ادنلتكسأ ىف ماعلا ىعدملا نم ةيمسر ماهتا ةقيثو دادعإ

 ىلإ ةيمسر ةروصب اهميلستو ةدحتملا تايالولاب اينروفيلاك ةمكحمب نيفلحملا سيئر

 0 . ةيبيللا ةموكحلا

 نميلاو ابوك نم لك ةيوضع ةرتف ءاهتنا نيحل نمألا سلجم ىلع ةيضقلا ضرع ليجأت

 تارارق ةيأ امهتضراعمل ابسحت كلذو اوضع ١5 نم نوكتي ىذلاو نمألا سلجم ىف

 هيف نادأ ىذلا 71١ مقر رارقلا نمألا سلجم ردصأ ١449 رياتي 7٠١ ىفو 5

 _ ةيكيرمألا نيترئاطلا ريمدت ىتيلمعو ماع هجوب ىلودلا باهرإلا تاينمع

 عم ةيلعافب ايبيل بواجت مدع رارقلا بجشو ؛ صوصخلا هجو ىلع ةيسنرفلاو



 ديدحت ىف لماكلا نواعتلا نأشب ةيسنرفلاو ةيناطيربلاو ةيكيرمألا بلاطملا
 ةلاعفو ةلماك ةباجإ ريفوت ىلع اهثحو « هيلإ راشملا ىباهرإلا لمعلا ةيلوئسم
 لودلا عيمج رارقلا ثح امك « ىلودلا باهرإلا ءاهنإ ىف ةكراشملل بلاطملا هذهل
 هذه عم لماكلا بواجتلل ةيبيللا ةموكحلا عيجشت ىلع ايعامجو ايدرف لسمعلل
 ظ . بلاطملا

 تايالولا ) ةثالثلا ةيبرغلا لودلا تداع نييبيللا نيلوئسملا ميلستب ايبيل مقت مكن مل امدنعو
 تابوقع ضرفب رارق رادصتسال نمألا سلجم ىلإ ( اسنرف - اينئاطيرب - ةيكيرمألا ةدحتسملا

 : ىلع صن ىذلاو 5 ليربا ىف 44 مقر رارقلا نمألا سلجم ردصأ لعفلابو ٠ ٠ ايبيل ىلع
 هيلماعلا دادعأو ىوتسم نم سوملمو ريبك لكشب ملاعلا لود عيصج ضفخت نأ *

 . اهيدل ةيبيللا ةيسامولبدلا تاثعبلاب
 زكن ىندملا ناريطلا رشح قيرط نع كلذو ايبيل لوح ىندملا ىوجلا راصحلا ضرف

 ظ . اهيلإو ايبيل نم ملاعلا لود

 ايبيل ىلإ حالسلا ريدصت رظح
 ايبلغأب ١547 ةنسل 887 مقر رارقلا نمألا سلجم ردصأ م5/١٠/1949 ىف ع

 ديصلا : ىه تيوصتلا نع لود عبرأ عانتماو - ءىشال دض اتوص ١١ ) ءارالا
 ايبيا ىلع ىرخأ تابوقع رارقلا اذه فاضأو « ( ناتسكاب - برغملا - ىتوبيج -

 ظ : ىه
 بتاكمل لودلا لك قالغإ - لودلا لك ىدل ةيبيللا ةيلاملا دراوملاو ةدصرألا ديسمجت )
 دييشت ىف مدختست داوم ةيأب ايبي ديوزت نع لودلا لك عانتما - اهيدل ةيبيللا ناريسكلا
 هذه ذفنت نأ ىلع. ( ايبيل لخاد ةيركسعلا وأ ةيندملا ةيندملا تاراطملا ةنايصص وأ نيسحت وأ
 . 95647 ربمسيد لوأ نم ارابتعا تارارقلا

 : نمألا.سلجم رارق ديدمت



 نمألا سلجمو ايبيل ىلع ركذلا ةفلاس تابوقعلا ضرفب نمألا سلجم رارق رودص ذنم
 ٠ . ةيرود هبش ةفصب تارارقلا هذه ديدمت ددجي

 ةيلودلا ةلزعلا بولسأ تن

 0 ةماعزب ةثالثلا .ةيبرغلا لودلا هتسرام ىذلا ةيلودلا ةلزعلا بولسأ دمتعي

 : ىه ةيرهوج رصانع ةدع ىلع ايبيل دض ةدحتملا

 : ىلودلا باهوإلل ةببعاولا ةلودلا ىد ايببل نأ ولع ىسايسلاو ىمالعإلا زيكرتلا ١(

 ةموكحلا ىلإ اهدانسإو ةلثامملا ةيباهرإلا ثداوحلا نم ةعومجم ثبو رشن قيرط نع كلذو

 : اهنيب نمو « ىلودلا باهرإلا سرامت ىتلا لودلا نم ايبيل نأ ىلع ديكأتلل ؛ ةيبيللا

 لايتغا ةلواحم - 19178 ماع ردصلا ىسوم مامإلا لتقو لاقتعاو فاطتخا)

 طابضلا ىدان ىلع تارجفتم ءاقلإ - ١145 ماع ءاعنصو موطرخلا ىف نييكريمأ نييسامولبد
 ىتياه ريرحت ةمظنم ىلإ رالود فلأ ٠١ نم رثكأ ايبيل ميدقت - ١185 ماع ةرقنأ ىف ىكيرمألا

 ماع سرام ىف نييبيل نييسامولبد طروت - نيتنجرألا ىف ةيكيرمألا ةرافسلا ىسلع ىدتسعتل
 ايبيل امهمعدت نييباهرإ ءاقلإ - ابابأ سيدأ ىف ىليئارسإلا ريفسلا لايتغا ةلواحم ىف

 نحش ةنيفس لاقتعا - اينابسأ ىف ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلل عبات تالاصتا زكرم ىلع لبانق

 ىروهمجلا شيجلا ىلإ ايبيل نم ةلسرملا تارجفتملاو ةحلسألا نم انط 15١ اهيسلع ةيراجت
 ] . ١1541( ماع ىدنلريألا

 0 ظ :وبريكول ثداحل ةيمالعإلا ةغلابملاو ليومتلا ("

 ىمالعإلا دعاصتلاو ؛ نيملاسملا ءايربألا لتقم : ثداحلل ىناسنإلا دعبلا ىلع زيكرتلا قيرط نع

 ٠ ايبيل دض ىملاعلا ماعلا ىأرلا دشحل سوردملاو زكرملا



 : ةيلودلا ةلزعلا بولسأ قيبطت ىف جودقلا جهف مادختتسا (ا“

 ماكحإو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تابوقعلا قيبطت ىف جردتلا ىلإ ةثالثلا ةيبرغلا لودسلا تدمع

 نمضتي نأ نود نمألا سلجم نم رداصلا لوألا رارقلا دادعإ مت ثيح ايبيل ىلع ةيلودلا ةلزعلا
 ىف ةثالثلا لودلاب قيقحتلا تاطلس عم نواعتلا ىلإ ايبيل ةوعد ىلع هرصقو تابوقع ةيأ

 تروظتو « ةمكاحملل نييبيللا نيلوئسملا ميلستب اهتبلاطم مث . باهرإلا مئرج ةهجاوم
 راحلا ىلإ مث ايبيل عم ىلودلا ناريطلل ىئزجلا رظحلا ىلإ ةيسامولبدلا ضفخ نم تابوقعلا
 لك ىدل ةيبيللا ةيلاملا دراوملاو ةدصرألا ديمجتب ءاهتنا ايبيل ىلإ حالسلا ريدصت رظحو لماشلا

 ظ . لودلا

 قيقحت ىلع دعاس ضورعملا وحنلا ىلع ةيلودلا ةلزعلا بولسأ قيبطت ىف جردتلاو
 ١ : ةيلاتلا فادهألا

 00 . ايبيل دض ملاعلا لود ةيبلاغ دشح -
 . ( وتيفلا ) ضارتعالا قح اهمادختسا مدعو نمألا سلجم ىف نيصلا فقوم دييحت -
 ( ناتسكاب - ىتوبيج - برغملا ) نم لك فقوم ديمجت ىف بولسألا اذه ججن امك -

 .!! تيوصتلا نع - طقف - عانتمالاب ءافتكالاو ةيلودلا ةلزعلا تارارق اهتضراعم مدعو
 . رالود رايلم "5 ىلاوح - نآلا ىتح - تابوقعلا هذه نم ايبيل رئاسخ ةلمج تغلب

 : ىركسعلا لحلا مادختساب ميولتلا (#
 تايالولا تنش امدنع ماع ايبيل ىلع قباسلا ىكيرمألا موجهلا ىلإ ةراشإلاب

 راطإ ىف كلذو ىفاذقلا ديقعلا ةايحب ىدوت تداك ةفيذنع ةيركسع ةرلاغ ةيناطيرب ةنواعمب ةدحتملا

 . ةيسفنلا برحلا بيلاسأل لمكم بولسأك ىركسعلا باهرإلا

 : ةلدألاو تامولعملا عمج ىف ىداملا ببغرتلا (0

 تامولعمب ىلدي نمل رالود نييالم ةعبرأ اهردق ةأفاكم ةيكيرمألا لدعلا ةرازو تدصر

 ةيوقت كلذ نم فدهلاو :٠ ىبريكول ةثداح ىف نيطروتملا نييبيللا نيمهتملا ىلع ضبقلل ىدؤت



 ءا#/ ١

 ىلإ نئارق درجم نم لوحتتل اهمعدو نييبيللا نيلوئسملا دض ةئثالثلا لودلا اهتمدق ىتلا نئارقلا

 . ةيدام ةلدأ

 : ةهنوناقلا ةلءاسملا بولس بنجتو ةيسايسلا ةلءاسملا بولسأ ىلإ ءوجللا (5

 : ةيلاتلا بابسألل كلذو

 مكحلا رادصإ ءطب لباقم ىف نمألا سلجم نم ىسايسلا رارقلا ' رادصإ ةعرس ه

 . ةيلودلا لدعلا ةمكحم نم ىنوناقلا

 ودعي ال وهف ةينوناقلا نيهاربلاو ةلدألا ىلإ ىناطيربلا - ىكيرمألا ماهتالا راقتفا 3

 . نيهاربلاو ةلدألا هزوعت تايرحت ريرقت نوكي نأ

 ناكم نأشب ىلودلا ىئاضقلا عزانتلا ةلكشم ريثي فوس ةينوناقلا ةلءاسملا بولسأ ©
 تايالولاب ةمكاحملا متت لهف : هقيبطت بجاولا نوناقلاو اهتيسنجو ةمكاحملا داقعنا

 ادنلتكسأ ىف ىرجت مأ ؟ مهيلع ىنجملا ةلود اهرابتعاب ةيكيرمألا ةدحتسملا

 او ويس يهاب يزيد يم ع

 : ةيلودلا ةلزعلا بولسأ ةسرامم قيرط نع امقيقحت ىلإ ةيبرغلا لودلا ىعست ىتلا فادهألا
 ةدع قيقحت ىلإ اسنرفو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا : ةثالثلا ةيسبرغلا لودلا ىعست ٠

 ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم بولسأك ةيلودلا ةلزعلا بولسأ ةسراممب ةدرفنمو ةك رتشم فادهأ

 : ىه فادهالا كلتو . ايبيل دض

  -1١ايبيلل ىلودلا وودلا ميجحت : ْ
 لودلل جاعزإلاو قلقلا نم ريثكلا ىف ايبيل ةلودل ةيجراخلا ةيلودلا ةسايسلا تببست

 ةيلاتلا تاعوضوملا ىف تلثمت ىتلاو ةيبرغلا ةثالثلا - 0

 , 5514 ويم« , ( ةيبرعلا - ةيبيلث ةم رأيا تاروطت) : ةيلودلا ةسايسلا ةلجبم <:



 ىف ةيسنرفلا حلاصملا سمي ىذلاو « داشت ىف ةصاخو ةيقيرفأ ىف ىبيللا ذوفنلا ه

 . اهب ةيسنرفلا ةسايسلا عم ضراعتيو ةيقيرفألا ةراقلا

 . داتعلاو لاومألاب هديوزتو ايناطيرب دض ىدناريألا شيجلل ايبيل ةدتاسم ©

 ؛ةيباهرإلاب ىبرغلا مالعإلا اهفصي ىتلا تاعامجلاو تامظنملا ضعبل ايبيل ةدتتسم ©

 ىتنلا ةينيبيلفلا ' وروم ' ةكرح - نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا : اهنيب نمو

 . ١ نيبيلفلا ىف ةيمالسإ ةكرح ىهو ' ىراوسملا رينم ' اهسأري

 ىف اسنرفو ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم لك فادهأ ترفاضت بابسألا كلت لكل

 لوح ةيلودلا ةلزعلا بولسأ ةغايص ىف ةيسنرفلاو ةيكيرمألا نيترئاطلا ريجفت ىثداح لالغتسا

 ةيلودلا تاسايسلا عم ضراعتي ىذلاو - هيلإ راشملا - ىلودلا اهرود ميجحت دصقب ايبيل

 .. ةثالثلا لودلا كلتل ةيجراخلا

 : ليئاوسإ عم مالسلا ةسايسل ةضفارلا ةيبرعلا ةموظنملا نم ايهيل لؤع 1
 اهترقأ ىتلاو ليئارسإ عم مالسلا ةيجيتارتسال اضفار افقوم ناريإو ايبيل نم لك فقت

 ناريإو ايبيل نم الك نإف مالسلل ةضفارلا ةسايسلا كلت نع اريبعتو : ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ
 ؛ةحلسألاو لاومألاب اهدوزتو مالسلل ةضفارلا ةينيطسلفلا تاهبجلاو تاعامجلا ضعب دنامعت

 . نيطسلف ريرحتل ةينطولا ةيبعشلا ةهبجلاو سامح ةمظنم اهنيب نمو

 مالسلل ةيساسألا ةيعارلا اهتفصب - ةيكيرمألا ةدحتسملا تايالولا تدمع اذهلو

 نع اهلغشو ؛ ايلود ايبيل لزعل بولسألا اذه ةسرامم ىلإ - ليئارسإل ةمئادلا اهتدناسملو
 . مالسلل ةضفارلا تاهبجلاو تامظنملا ةدئاسم

 : ايركسعو ايداستقا ابببل .ةفاعضإ 7

 (*9: هلوقب ةسايسلا ءاربخ دحأ قلعي اذه ىفو

 . ١517 رياني ١8 « ىديشرلا نيدلا ىهب : ملقب , ( ايبيل ىف جيلخلا ويرانيس رركتي له ) لاقم ؛ مويلا ملاعلا ةديرج 4” .



 ةسايسلا ءاقتلا ىف صخلتت ايبيل دض ىناودعلا هاجتالا .اذهل ةيكيرمألا ةيقيقحلا عفاودلا نإ ...'

 تاذ ةيبرعلا ىوقلا نم اهريغ وأ ايبيل ميجحت ىف ةيليئارسإلا ةسايسلا عم ةيبرغلاو ةيكيرمألا
 ةحلسألا نم اهيدل اهريغ وأ ايبيل تناك اذإ ةصاخ ةيودحولاو ةيموقلا تاعلطتلاو تاهجوتلا
 ىدملا تاذ خيراوصلا قلقلل ةببسملا ةحلسألا كلت سأر ىلعو « ليئارسإ قلقي اسم ةروطتسملا
 ةيوونلا ةطشنألا اهتمدقم ىفو ةروطتملا ةحلسألا نم اهريغ وأ ؛ ليئارسإ لوطت نأ نكمي ىتلا
 وأ ليئارسإ اهفلخ نمو نطنشاو نإ ... ! ليئارسإ ادعام ثلاثلا ملاعلا لود ةفاك ىلع ةمرحملا
 ةيبرعلا ةيموقلا تاسايسب هكسمت ىفاذقلا سيئرلل رفغت ال - ىدوهيلا - ىكيرمالا ىبوللا

 ىف هلماشلا ىربكلا مهتدحو قيقحتل اديهمت برعلا نيب قيسنتلاو دحوتلاو نماضتلل ةيصعادلا

 ةيبرعلا فارطألا نيب ةنزاوتملا ةيبيللا فقاوملاب بحرت ال ىوسقلا كلتو « ةلبسقم ةلحرسم
 ةيبيللا تاوعدلاب الو ء اهدعبو جيلخلا ةمزأ لالخ ىبرعلا دحوتلاو قافولل ةيعاسلاو ةعزانتملا
 . ' ايلاح ةيراجلا مالسلا تاثحابم ىف ليئارسإ نم رذحلاو صرحلل ةيعادلا

 " ةيلوملا ةلزعلا" بولسأ ةهجاوم بَل اسأ

 ةئزعلا بولسأ ةهباجم اهنأش نم ةيسامولبدو ةيمالعإ ةسايس ذيفنتو عضوب ايبيل تماق
 : اهمهأ نم ةيسامولبدو ةيمالعإ بيلاسأ ةدع عابتاب ةيعرف بيلاسأ نم هب قحلامو ةيلودلا

 ١- ةيئوناق ةيضق ىلإ ةيسايس ةلكشم نم ةمزألا ليوحت : -
 ىك ةيبرغلا - ةيبيللا ةمزألا ىلع ىسايسلا لكشلا غابسإ ةيلودلا ةلزعلا بولسأ دصق

 قيرطلا وهو ٠ نمألا سلجم نم ةيلودلا ةلزعلا تارارق رادصتسا نم ةيبرغلا لودلا نكمتت
 نوناقلا ماكحأ بجومب ' ىنوناقلا قيرطلا نأ نيح ىف « بولسألا اذه قيقحتل اينمز عرسألا
 دكأتلا مدعلو « ةيحان نم مئالملا تقولا ىف ةيبرغلا لودلل ةيسايسلا فادهالا ققحي نل ' ىلودلا

 ةطساوب ايبيل قح ىف ماهتالا توبث مدع ىلاتلابو ىرخأ ةيحان نم هنيهاربو ماهتالا ةلدأ نم
 ندوب وا



 نم ةمزألا كلت ليوحت ةلواحمو . دصقملا اذه زاربإ ىلع ىبيللا مالعإلا بأد كلذ ءازإو

 تازكترملا ىلع ىبيللا بولسألا اذه دمتعإو. ' ةينوناق ةيضق ' ىلإ ' ةيسايس ةلكشم '

 : ةيلاتلا ةيمالعإلا

 : تايحالصلا نم نيعونب علطضي نمألا سلجم نأ ه

 سداسلا لصفلل اقبط ) ةيملسلا قرطلاب ةيلودلا تاعزانملا لحت نأ ىلع لمعلا ةيحالص -

 ةيوست ىلإ ةعزانتملا فارطألا ةوعد : كلذ ليبس ىف هلو . ( ةدحتملا ممألا قاثيم نم

 ةضوافملا : ىهو (؟) ةداملا نم ىلوألا ةرسقفلا ىف ةنيبملا قرطلاب اهتافالخ

 تاميظنتلاو تالاكولا ىلإ ءوجللا ىأ ةيئاضقلا ةيوستلاو ميكحتلاو قيفوتلاو ةطاسولاو

 . ةيميلقإلا

 نأ هنأش نم ام لك وأ « ةيناودعلا لامعألا عمق اهنأش نم ىتلا تاءارجإلا ذاختا ةطلس -

 . ' ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلا ماكحأل اقبط " نييلودلا نمألاو ملسلاب لخي
 عازنلا فارطأ عيمج كلذ هنم بلط اذإ الإ نمألا سلجم لخدتي ال : ىلوألا ةلاحلا ىفو

 . ( 74 ةدام ) ةطاسولا اولبقو

 لهأتست ىتلا ةروطخلا وأ ةماسجلا ةجرد ىلإ لصت مل ثادحألا نإف : ةيناثلا ةئاحلا ىفو

 ظ . ةلاحلا هذه ىف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ذاختا

 نكي مل مث نمو « ءادتبا ةيضقلا كلتل ضرعتي نأ هل ناك ام نمألا سلجم نإق : ىلاتلابو
 ةلزع ىلإ تدأ ىتلا تارارقلا كلت ذختي نأ - ةدحتملا ممألا قاثيم ماكحأل اقفو - هل قحي

 ظ . ايلود ايبيل

 ليكشت وأ ' ةيلودلا لدعلا ةمكحم ' ىلإ ءاجتلالا ايبيل تبلط ىنوناقلا عفدلا اذه ىلع ًءانبو
 * ةدحتملا ممألا ىدل ايبيل بودنم نلعأو , عوضوملا اذه رظنل ةدياحم - ةيلود - ةمكحم

 . ' عوضوملا اذه ىف ىسايسلا سيلو ىئاضقلا قيقحتلا ءارجإب ايبيل كسمت



 ١7 موي ةيلودلا لدعلا ةمكحم تردصأ ثيح ٠ بولسألا اذه ذيفنت ىف ايبيل تحجنو
 نيينوناق نيأدبم ةدكؤم ايبيل بلط ىلع ًءانب ةيضقلا رظنب اهصاصتخاب امكح 19458 رياربف
 ٠ ْ : نيمهم

 . ةيضقلا هذهل - ىسايسلا سيلو - ىنوناقلا عباطلا -
 : 1511١ ماعل لايرتنوم ةيقافتا قيبطتو ريسفتب قلعتي ةيضقلا هذه ىف عازنلا نأ -

 ةمكحملا ةاضق نا ةيلودلا لدعلا ةمكحم سيئر ' ىرتناماريد رفوتسسيرك ' حرسصو .
 نم ةيضقلا هذه رظن نأب ىناطيربلا عفدلا - ةثالث لباقم اتوص ١7 ةيبلغأب - اوضفر

 . نمألا سلجم تارارقل اقرخ دعي ةمكحملا بناج

 ظ : عئابلا كيوشلا بولسأ .-؟

 كنت ىف ىبيللا فرطلا فقوم معد ىف - دياحم - ثلاث فرط ىلع دامتعالا وهو |

 . كلت رظنلا ةهجو ديناسأو ىواعد ىلع زيكرتلاو ثلاثلا فرطلا اذه رظن ةهجو زاريإو ةيضقلا

 0 : ىبيللا بئاجلا نم بولسألا اذه تاقيبطت ةلثمأ نمو

 : اهبيل ىلإ هترايز دعب ؛ ىناطيربلا مومعلا سلجم وضع ” تنارج ىنريب ' حيرصت

 نينطاوم ميلستب ايبيل ابلاطت نأ ةيناطيربلاو ةيكيرمألا نيتموكحلل زوجي ال هنأ '
 ("').5 نيفوطلا نيب نيمرجملا ميلست ةيقافتا دوجو مدعل كلذو؛ امهتمكاحمل نييبيل

 ةقطنم نع ) ىناطيربلا مومعلا سلجم ىف ( ليلاد مات ) ىلامعلا بئانلا حيرصصت ©
 ري ايبيل دض ةيناطيربلا - ةيكيرمألا تاماهتالا نأب ( ادنلتكسأ ةمصاع هربسندأ

 , ثداحلا اذه باكتراب - ةيبيل ريغ - ىرخأ تاهج مايق دعبتسي ال هنأو ةدكؤم
 نيبناطيربلا نمألا لاجر نم ددعب هئاقل دعب - هعانتقا ىناطيربلا بئانلا دكأ امك

 ضعب عرزب ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا مايق - قيقحتلا ىف اوكراش نيذلا

 ظ (*؛/. ةيضقلا تافلم ىف ةيقيقحلا ريغ ةلدألا

 كدي خذ
 , 1953517 رياني ه « دفولا ةديرج (43'

 . 1145 رياني / , مارهألا ةديرج 4



بوتكأ رهش لالخ ايبيل ىلإ ةرايز لمعب ( نوتبراش ) دوسأ ىكيرمأ سق مايق ٠
 ر

 تاماهتالا ةلدأ ىف هكوكش نلعأ ثيح نسييبيللا نيلوئسملاب ءاقتسلالاو

 هضفر نلعأ امك « ايبيل دض ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ةمدقملا

 ٠ ايبيل دض ىبرغ ىركسع لخدت ىأل

 : ثداحلا نأشب اهاواعد هينفتو , ةيبوغلا تامامتالا وف كيكشتلا م >

 : ىلي اميذ كيكشتلا اذه رصانع مهأ زاربإ نكميو

 ايهيل امهتملست نيتللا ماهتالا ىتقيثو نأ ( راكب ميهاربإ ) ىبيللا لدعلا ريزو نالعإ ه

 ال اينروفيلاك ىف ىكيرمألا نيفلحملا سيئر نمو ادنلتكسأ ىف ماعلا ىسعدملا نم

 "4. نييبيل نينطاوم ىلإ هجوملا ماهتالا معدي دنس وأ ليلد ىأ نانمضتت

 نوكت نأ ودعت ال اهنأ ىلع ديكأتلاو ؛ ماهتالا ةلدأل ىمالعإلاو ىسامولبدلا دينفتلا ه

 . ةلدألا ىوتسم ىلإ ىقرت ال ةفيعض نئارق درجم

ملا ميلست تايقافتا# نمألا وسلجم واوق ةفلاخم -ع
 : نيمرج

 ةيقافتال عضخي ىرخأ ةلود ىدل اياضق ىف نيمهتملا اياعرلا ميلست عوضوم نإ

 ةلودل نيمرجملاو نيمهتملا ميلست عوضومل ىساسألا عجرملا ىهو ( 1417١ ةنسل لايرتنوم

 ظ ْ : ىلع ةيلودلا ةيقافتالا كلت صنتو . ىرخأ

 ةيقافتا دجوت ال انهو « نيدلبلا نيب ةيئانث ةيقافتا ىلع ءانب نوكت امنإ ميلستلا بلط ةزاجإ نأ *

 باوصلا هيناج دق نمألا سلجم رارق نإف ىلاتلابو ةدحتملا تايالولاو ايبيل نيب كلذب ةصاخ

 . رارقلا اذهل ايبيل لاثتما مدع ىلع تاءازج بترو نييبيللا نينطاوملا ميلستب ايبيل مزلأ امدنع

 : هابتنالا ليوحت بولسأ 0

 ةيوقلا ةيمالعإلا ةلمحلا راثأ نم فيفختلل بولسألا اذهل ايبيل كجل دقو
 ايبيل دض

 اياضقو ثداوح ضرع ىف بولسألا اذه صخلتو . ىلودلا باهرإلل ةيعارلا ةلودلاب اهفصوو
 غ0

 . ١117 رياني ١ طسوألا قرشلا ةديرج (45!



 نمو . ايبيل دض تذختا ىتلا تاءارجإلا اهدض ذختت ملو ىرخأ لود اهتسرام ةيسلود ةيباهرإ

 ا : اهتلثمأ

 اربص جياذم ) ةصاخو ىنيطسلفلا بعشلا دض ةددعتملا ةيباهرإلا تاسرامملا .٠

 ىه ليئارسإ اهب موقت ىتلا ةيباهرإلا لامعألا نكلو . نانبل ىف ( اليتشو

 لئاسوو « ةيبرغلا ةيمالعإلاو ةيسايسلا رئاودلا فرع ىف ةينمأ تاءارجإ

 - رئاودلا كلت فرع ىف - ىه ىليئارسالا لالتحالا دض ةينيطسلفلا ةسمواقملا

 ظ ظ .. ! ةيباهرإ لامعأ

 :1981 ماع ايببل ىلع ةيكيرمألا ةواغلا عوضوم ةراثإ

 . ةيكيرمألا ةراغلا اياحض رسأ نولثمي - اصخش 7 نم نوكم ىبيل دفو هجوت ثيح

 اياضف عقرل اديهمت 1١141 ربمسيد 14 موي مادرتسمأ ةيدنلوهلا ةمصاعلا ىلإ - ايسبيل ىلع

 . ىاهال ىف ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دض ضيوعت

 ءادتعالا ىهو ىلوألا ةعقاولاف : نيتعقاولا نيب ةنراقم دقع ىلع ىبيللا مالعإلا دسمعو ٠

 نمألا سلجم هدض ذختي مل نييبيللا نينطاوملا نم تارشع ةدع عرصمو ايبيل ىلع ىكيرمألا

هب ةدحتملا تايالولا فارتعاو ءادتعالا اذه توبث نم مغرلاب ءارجإ ىأ
 ىهو ةيئاثلا ةعقاولاو . 

نئارق ىلع ءانب ةيسنرفلاو ةيكيرمألا نيترئاطلا ريجفتب ايبيل ماهتا
 عمو « ىداملا ليلدلا اهزوعي 

 ٠ ! ايبيل دض نمألا سلجم نم تابوقع رادصتسا متي كلذ

 د1 يدعم ءارجإلا نول قلت فا ليئارسإ اهتطقسأ ىتلا ةيبيللا ةرئاطلا ثداح ةراشثإ -

 ءارجإ ىأ - اهتقو - ليئارسإ دض ذختي ملو « نييبيللاو نييرصملا نم ريبك ددع اهبو ( ءانيس

 . ينوناق وأ ىسايس

 : ىبيللا فقاوملل ةيبعشلاو ةيميلقإلا تامظنملا ةدئاسم -+

 ءازإ ىبيللا فقوملا ةدئاسمب ةينهملاو ةيبعشلاو ةيميلقإلا تامظنملا نم ديدعلا تماق

 : تامظنملا كلت نيب نمو . ةيسفنلا برحلا كلت



 سلجم - برعلا نيماحملا داحتا - ةيقيرقألا ةدحولا ةمظنم - ةيبرعلا لودلا ةعماج

 . ةيبرعلا ةيسايسلا ةنجللا - ىبرعلا ىناملربلا داحتالا - برعلا ةيلخادلا ءارزو

 ١145 رياني ١5 - ١9 ىموي ايبيلب سلبارط ىف ىبرعلا ىناملربلا داحتالا عمتجا دقف

 فقوملل هدييأت نلعأو ايبيل دض هجوملا ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم بولسألا اذه ةسشقانمل

 ظ ٠ نييبيللا نينطاوملا ميلست أدبمل ضفارلا ىبيللا

رعلا نيماحملا داحتال ماعلا نيمألا ( ىسيع وبأ قوراف ) نلعأ امك
 داحتالا بتكم نأ ب

 تاديدهتلا دض ايبيل عم انماضت ( ١511 ربمسيد ) ةمرآلا ةرتف ءانثأ داقعنا ةلاح ىف لظيس

 ردصأ دق برعلا نيماحملا داحتا ناكو . ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحّتملا تايالولا نم اهيلإ هجوملا

 مهتمكاحمل نييبيل نينطاوم ميلستب ةبلاطملا نأ * : هيف نلعأ 154١ ريمفون ١؟ ىفاقيب

 اسام هرايتعاب ىلودلا نوناقلا دعاوقو ةيلخادلا نيناوقلل اخراص اكاهتنا لثمي مهدالب جراخ

 مل ىلودلا عمتجملا نإ . لودلل ةيلخادلا نوئشلا ىف عورشم ريغ الخدتو ةيسنطولا ةدايسلاب

٠ ىرخأ ةلودل اهاياعر ميلستب ام ةلود مزلت ةيئاضق وأ ةينوناق قباوس فرعي
 تايقافتا نإ لب 

 ةديدع تارابتعا ىلع ةقيقحلا ىف قلعم ةيولطملا ةلودلا ىنطاوم ريغ نم نيمرهملا ميلست

يئاضقلا تاطلسلا نع رداص ميلستلاب رارق كانه ناك ولو ىتح ةبولطملا ةنودلا هذهل
 ةصتخملا ة

ف مزلتست نيمرجملا ميلست ىف نوناقلا اهبلطتي ىتلا طورشلا نأ قوف . اهب
 بولطملا صخشلا ى

 اهينطاوم ىلع ةدايسلا ىف ةلودلا قح نأل؛ ةيولطملا ةلودلا ىنطاوم نسم نوكي الأ همياست

 انه نمو « ىلودلا نوناقلا دعاوق ىضتقمب قلطم قح اهئاضق مامأو اهنوناقل اقبط مهتمكاحمو

 ٠ نوناقلا مكح ةدايس مارتحا ىلع لمعت ةينوناق ةمظنم هرابتعاب برعلا نيماحملا داحتا نإف

 نوناقلا دعاوقلو ىبيللا عمتجملل ةيلخادلا نيناوقلل ةخراصلا تاكاهتنالا هذه ةدشبو ركنئتست

 قيقحتلا ةمهم دانسإب ةيبيللا ةموكحلا رارق قحب ردقت امك , ىلودلا
 ةيئاضقلا تاطلسلا ىلإ

ا لذبل ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا داحتالا وعديو . ةصتخملا ةيبيلل
 نم دوهجل

 ةلود لك قح ىلع ظافحلاو ىلودلا نوناقلا دعاوق ماوتحا ىلع لمعلاو ططخملا اذه فقو لجأ

لا ىف ةئراط ةرود برعلل نيماحملا داحتا دقع امك ؛ ' لالقتسالاو ةدايسلا ىف
 ' ؟ ١" ) ةرهاق



 اهاياعر عيمج ىلع ةينطولا اهنيناوق لامعإ ىف لودلا قح لوح ةينوناق ةودنل ( 1157 ريانسي

 ىف ىلودلا نوناقلا ةذتاسأو ءاربخلا نم ددع اهيف كراشو « اهب ةلادعلا تاسسؤمل مهعاضخإو

 . اهتكرعم ىف ايبيث عم مهنماضت نوكراشملا نلعأ ةرودلا ةياهن ىفو ٠ ةيبرعلا لودلاو رصم

 . لودلا ضعبل تارايز ةدعب ماق نيماحملا نم دفو ليكشتب ىبرعلا نيماحملا داحتا بتكم ماق امك
 ظ ظ . ةيضقلا كلت داعبأ فشكل

 هدييأت ١5417 رياني موي سنوتب هعامتجا ىف برعلا ةيلخادلا ءارزو سلجم دكأ امك
 اعدو « هلاكشأ عيمج ىف باهرإلل هتنادإ ددجو « ةيبرعلا ةعماجلا سلجم هنلعأ ىذلا فقوملل

 ىلإ ءوجللا ىدافتو ةيلودلا نيناوقلاو قيثاوملل اقبط ٠ ةيسامولبدلا قرطلاب تاعازنلا ضف ىلإ
 اهب لوانتت ىقلا ةقيرطلا ىف ايبيلل همعد نع ربعو ؛ ةيداصتقا تابوقع ضرفو « ةوقلا

 . ةيلودلا تاقافتالاو قيثاوملل اقبط , ةيعرشلا بيلاسألاب ةلكشملا

 مدعب « ىبيللا فقوملا دييأتب ١5531 ربمسيد ىف ارارق ةيبرعلا لودلا ةعماج تردصأو

 اعدو « امهتمكاحمل ايناطيرب وأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ نييبيللا نسينطاوملا ميلست

 ةساردل ةيبرعلا ةعماجلاو ةدحتملا ممألا نم ةكرتشم ةنجل ليكشت ىلإ ةيبرعلا ةعماجلا سلجم

 ةكراشم لوبق ناكمإ عم نيتمظنملا نيب مئاقلا نواعتلل اقبط عوضوملاب ةقلعتملا قئاثولا ةفاك
 ةيبرع لود تس نم ةيرازو ةنجل ليكشت مت ١95١ سرام ىفو . نيبقارمك ىرخأ فارطأ

 .د ةعماجلل ماعلا نيمألا ةسائرب ايناتيروم و رئازجلاو سنوتو ايبيلو ايروسو رصم : ىهو

 ةمزألل لح داجيإ فدهب ةينعملا فارطألاب ةمزاللا تالاصتالا ةفاك ءارجإل ديجملا دبع تمصع
 (“/. ىلودلا نوناقلاو ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا ةعماجلا قاثيم ماكحأل اقفو

 ةدئاسم دكأو « ايبيل ىلع ةضورفملا تابوقعلا ةقرافألا نييناملربلا داحتا نادأ امك

 . ةيفسعتلا تابوقعلا كلت دض ايبيلل ( ةيقيرفإ ةلود ٠" ) داحتالا

 118 ويام « ةيلودلا ةسايسلا ةلجم



 : ةببيللا ةيريهامجلا عم ىعلودلا نماضتلا -1/

 لضخ ةيبيللا ةيريهامجلا عم ايوق افقوم ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا تفقو

 اذه نع مجن دقو . ةمزألا ةيادب ذنم ةيسفنلا برحلا بيئاسأ نم بولسألا اذهل اهتهجاوم

 : اهمهأ نم جئاتن ةدع ىمالسإلاو ىبرعلا نماضتلا
 دض ىركسعلا بولسألا مادختسا نع ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لودع ه

 . ( نمألا سلجم لالخ نم ) ىسايسلا بولسألاب هنع ةضاعتسالاو ايبيل

 نم ةيبيللا ةيريهامجلا نكمتت امثير ايبيل دض نمألا سلجم تارارق رودص ريخأت ©
 . تابوقعلا كلت ةهجاومل ةيداصتقالا اهعاضوأ قيفوت

 بعشلل ةبسنلاب ةصاخ هلمحت نكمملا دحلا ىلإ ةحرتقملا تابوقعلا نم فيفختلا ©

 . ىبيللا >>

 ظ . ةمزألا تاوطخو لحارم ةفاك ىف رمتسملا ىسامولبدلا معدلا ©

 رصم ةيروهمج ) ةيبيللا ةيريهامجلا. عم تنماضت ىتلا لودلا ةمدقم ىفو ©

 .(ةيبرعلا
 | ظ : ددصلا اذه ىفو

 كرابمو رصمل حوضو لكب لجسي ىبيللا ماعلا ىأرلا نأ ' : ىفاذقلا سيسئرلا حرص -

 (؛"7. اهل ةهجوملا تاماهتالا دضو اهتدهش ىتلا راطخألا دض ايبيل بناج ىلإ امهفقوم
 ةدناسملا ةيرصملا ةيسامولبدلاب ( 1457/1/4 موي ) طسوألا قرشلا ةديرج تداشأ -

 تالاصتالل اسنرفو ايناطيربو اكيرمأ : ثالثلا لودلا تباجتسا... ) : ىبيللا فقوملل

 ةيجراخلا ريزو عامتجا لالخ كلذو « ايبيل دض ىركسعلا لمعلا داعبتسال ةيرصملا

 تررق مهلود تاموكح نأ هوغلبأ نيذلا لودلا ءارفس عم ( ىسوم ورمع ) ىرصملا

 . ( ةيعرشلاب امازتلا نمألا سلجم ىلع عازنلا ضرع

 ١ 4 1, 4/5 يب مارهألا ةديرج ريرحت سيئرل " ىفاذقلا رمك " سيئرلا حي -(47)



 هروضح دنع « ةيبيللا ةروثلا ةدايق سلجم وضع ( ىبورخلا ىفطصم ) ديقعلا نلعأ -
 ىفاذقلا ديقعلا مساب كرابم ىنسح سيئرنل ركشلا ميدقتل رصمل رضح دق هنأ ء ةرهاقلل

 (؛4). ايبيلل اهتدناسمو تاروطتلا هذه ةجلاعم ىف رصم دوهج ىلع ىبيللا بعشلاو
 ىسنرفلا نويزفيلتلل ثيدح ىف ةيرئازجلا ةموكحلا سيئر ( ىلازغلا دمحأ ) نلعأ امك -

 :(م١151531/1؟/١ خيراتب )
 ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ديرت 57 نسينطاوم عوضوم سيل عوضوملا نإ ..
 نوكت ام دعبأ دصاقم ةدعاصتملا ةيئادعلا ةلمحلا هذه ءارو نكلو ٠ امهتمكاحمل امهميلست

 برضل ىربكلا لودلا نالا اهب حلستت ىتلا تايمسملا لكو ةيعرشلاو نوناقلاو ةلادعلا نع

 0 ظ (“'. ' ةريغصلا لودلا
 ةيبعشلا تاميظنتلاو ةيسايسلا بازحألا نم ةعومجم تردصأ 1441/11/0 خيراتب -

 دعاصت نم غئابلا قلقلا نع هيف اوبرعأ ايسايس انايب ةلقتسملا ةيعامتجالا تايصخشلاو
 ةيبعشلا ةنجللا تقربأ امك « ةيبيللا ةيريهامجلا دض ةوقلا مادختساب حيولتلاو ديدهتلا
 ىبيللا بعشلا عم نماضتلا نع ةبرعم ىفاذقلا سيئرلا ىلإ ايبيل عم نماضتلل ايلعلا

 ثدحلا عم ايبيل هتجهتنا ىذلا لقاعلاو ىراضحلا لماعتسلا بولسأب اهزازتسعاو
 ظ (*:).هتاروطتو

 نودب ةبيقح لقن ةيلمع نأشب ىناطيربلاو ىكيرمألا نيريرقتلاب ءاج ام ةطلام تفن -
 نيدعملا نيريرقتلاب روكذملا خيراتلا ىف تروفكنارف ىلإ ةطلامب اتيلاف راطم نم بكار
 ' ىبريكول " ةنيدم قوف ةيكيرمألا ةرئاطلا راجفنا ثداح نع

 - برغملا - ناديإ : بناج نم ىبيللا فقوملل ةدئاسملاو ةديؤملا فقاوملا بناجب اذه -

 . ةيقيرفإ بونج - ايروس

 , 1491/97/15 . روصملا ةلجم 9
 , 15517/117/5٠١ . ةنيحلا ةديرج ©



 : ( توملا وأ جملا ) ةيلودلا ةلزعلا بولسأ قارتخإ-/

 ناريطلا رظحي قلعتي اميف ةيلودلا ةلزعلا بولسأ قارتخا نم ةيبيللا ةيريهامجلا تنكمت

 ىوجلا رظحلا ةبوقعل ةيبيل جاجح ةرئاط قارتخا قيرط نع اهيلإو ايبيل نم ىلودلا
 اهعالقإو

صملا ءاوجألاب ارورم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةدج راطم ىلإ سلبارط راطم نم
 دقو . ةير

 : ةيلاتلا عئاقولل اقفو ةلزعلا بولسأ ةهجاوم ىف ىعافدلا بولسألا اذه ذيفنت مت

 ىف ةيوجلا رصانلا دبع لامج ةدعاقب ١155/5/٠ موي ىفاذقلا ديقعلا ' نالعإ

نمب ةملاظلا نمألا سلجم تارارق لهاجتت فوس ايسبيل نأ : " قربط ظ
 جاجحلا ع

حلل ةلقملا ةيبيللا تارئاطلا نأو جحلا ةضيرف ءادأ نم نييبيللا
 فوس نييبيللا جاج

 ٠ ةيداعلا ناريطلا تاءارجإل اقفو ةرشابم ةدج ىلإ ايبيل نم علقت

يرمألا ةيجراخلا ةرازو مسساب ثدحتم نلعأ
 اكاهتنا ربتعي فرصتلا اذه نأ ةيك

 اهب حامسلا نكمي ال ةقباس لثمي هنأو « ايبيل ىلع ةضورفملا ةيلودلا تابوقعلل

 . نمألا سلجم تارارق ةفلاخمل

تو « ضراعمو ديؤم نيبام كلذ ءازإ ةيملاعلا لاعفألا دودر تبراضت
 ةمزألا تمقاف

ةثالثلا ةيبرغلا لودلاو بناج نم ايبيل نيب ةيناث ةرم
 تماقو « رخآ بناج نم 

ةعساو ةيسامولبد دوهجب ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 .ةمزألا ءاوتحا ةلواحمل قاطنلا 

امتإ نأشب ىفاذقلا نالعإ ذيفنت ىلع ايبيل رارصإ
 ىلع جورخلاو جحلا ةلحر م

 ةدحتملا تايالولا مايق ةلاحتساو ةينيدلا ةلحرلا ةعيبط ىلإ ادانتسا ىوجلا رظحلا |

 لعفلا درل ابسحت ةيبيللا جاجحلا ةرئاط دض ةيركسع تاءارجإ ةيأب ةيكيرمألا

 ىمالسالا ملاعلا نم عقوتملا
 ٠ ١

رتعت نل اهنأ ةيبرعلا رصم ةيروهمج تنلعأ
 اهرورم دنع ةيبيللا ةرئاطلا راسم ض

ا ةيبرعلا ةكلمملا تنلعأ امك ء ةيرصملا ءاوجألاب
 ظ ملسم ىأب اهبيحرت ةيدوعسل

سلا_تاطلسلا_نأو. جحلا ةضيرف ءادأل اهيضا رآ نسلا لدبي
 مدقت فوس ةيدوع

قإلاو طوبهلا دنع ةيبيللا جاجحلا ةرئاطل ةمزاللا تامدخلا
 . عال



 راطم نم ةيبيللا جاجحاا ةرئاط تعلقأ ١118 ماع ليربأ رهش فصتنم ىف

 اجاح 8٠" اهنتم ىلعو ةيرصملا ءاوجألا ربع ةدج راطم ىلإ ةهجتم سلبارط
 . : راعش ةعفار ( ةيبيللا جحلا ةئعب سيئر ربجم دعس ) ةسائرب
 ىبيللا نويزفيلتلا ماق ( ةيمالعإ ةيسايس ةينيد ) : ةرهاظم ىف ( توملا وأ جحلا )
 ظ . ةرشابم ءاوهلا ىلع اهثبب

 ةيبيللا ناريطلا تالحر ءانثتسال نمألا سلجمب تايوقعلا ةنجلل ابلط رصم تمدق ه
 نييبيللا جاجحلل ةصرفلا ةحاتإل ىوجلا رظحلا رارق نم نييبيللا جاجحلا لقت ىتلا

 ةكرش مايقب ( اطسو ) احارتقا تمدق امك ؛ جحلا مصوم ىف ةينيدلا رئاعشلا ءادأل

 . ةدج ىلإ ىزاغنبو سلبارط ىراطم نم نييبيللا جاجحلا لقنب ناريطلل رصم

 ةضيرف ءادأب نييبيللا نينطاوملا مايق نود لاح ىوجلا رظحلا رارق نأ ةصاخ
 . هبضغو ىمالسإلا ملاعلا ءايتسا راثأ امم ىضاملا ماعلا ىف جحلا

 ةيرصملا ةموكحلا نأ ) : ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازول ىمسرلا ثدحتملا نلعأ ه

 لالخ ةيدوعسلا ىلإ اوج نييبيللا جاجحلا لقن ةيضق ىف ةياغلل ءانب رودب تماق
 ثيح ةيعيبطلا تاءارجإلا تعبتا ةيرصملا ةموكحلا نأ دكأو « ةيضاملا ةرتفلا

 تايالولا نإف ساسألا اذه ىلعو . ايمسر ءانثتسا تايوقعلا ةنجل نسم تبلط
 بئاص رمأ هنأ ىرخألا لودلا نم ددعو رصم عم رواشتلا دعب - تررق ةدحتملا

 ىلع ةبجاولا ةينيدلا ةضيرفلا هذه ءادأب نييبيللا جاجحلل حامسلا - لعفلاب ميلسو

 (*7. ( نيملسملا

 ىلع تابوقعلا قيبطت نع ةلوئسملا نمألا ةنجل سيئر ( ادنانوك ليراك) حرص ه
 رصم ةكرشل ةعبات ةرئاط ؛© مايقب رصم هتمدق بلط ىلع تقفاو ةنجللا نأ ايبيل

 ةيبرعنا ةكلمملا ىلإ ىزاغنبو سلبارط نم ىبيل جاح فالآ ةتس وحن لقنب ناريطلل .
 . ةيدوعسلا

 . ١555/4/0١ , رابخألا ةديرج 3



 قارتخا ىف بولسألا اذه ةطساوب تحجن دق ةيبيللا ةسايسلا نإ لوقلا نكمي ء اذهبو

 نمألا سلجم اهردصأ ىتلا تابوقعلا ىدحإ ذيفنت فقوو ايبيل ىلع ضورفملا ىوجلا رظحلا

 . ةيدوعسلاو رصم نم لك ةدعاسمب كلذو « ةيبيللا ةيريهامجلا دض



 5١ك6

 ةيداصتقالا برحلا بيلاسأ

 ىهو « ةيركسعلا برحلا لئادب مهأ نم رصاعملا تقولا ىف ةيداصتقالا برحلا تحبصأ

 : اهمهأ نمو ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم اددع نمضتت تقولا تاذ ىف

 ةصروبلا برح - ىداصتقالا راكتحالا -

 ىداصتقالا قارغإلا ةسايس - ةينطولاةلمعلا ةميق ضفخ -

 ةدلقملا تاعانصلا برح - ىداصتقالا راصحلا -

 بيلاسأ نم بولسأك " ىداصتقالا راصحلا بولسأ " ليصفتلاب اهنم لوانتن فوسو

 ٠ ىلاحلا تقولا ىف قارعلا ةلود دض ةهجوملا ةيسفنلا برحلا

 ىداصتقالا راصحلا بولسأ : اعسات

 ةلحرم ىلإ ( ةيركسعلا ةهجاوملا ) ةلحرم نم ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلا لوحتي

 الك ىلع ةيركفو ةيداصتقاو ةيسايس عباوت لوحتلا اذهب قحلو ؛ ( ىراضحلا عارصلا )

 دقو . اعم نيفرطلا الكل « ىباجيإلا اهنمو ىبلسلا اهنم « ىليئارسإلاو ىبرعلا : نيبناجلا

 ىلاتلابو « لوحتلا اذه ةيمتح بعوتست نأ " نيبناجلا الكل ةيمتنملا " فارطألا ضعب تعاطتسا

 نم ىناثلا ضعبلاو . هتيلاعف ىف ماهسإلاو عارصلا اذه ةرادإ ىف ةيباجيإلا ةكراشملا نم تنكمت

 نكمتي ملو ٠ للعلاو بابسألا هنم تهاتو - ىخيراتلا - لوحتلا اذه ةيمتح كردي مل نيبتاجلا الك

 - ىبرعلا ' ىجولويديألا عارصلا اذه نع ةمجانلا ثادحألا تايرجم ةقيقح باعيتساو مهف نم
 . نيبناجلا الكل ةبسنلاب ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيراضحلا هداعبأو " ىليئارسإلا

 ةدياحملاو ةديؤملا ةيلودلا ءاونألاو ٠ ةيسايسلا تارايتلا كلت مضخ ىفو ... ةأجفو

 ىقارعلا وزغلا ةأجافم ىلع ملاعلا ظقيتسا ؛ عارصلا اذه ىقرط نم فرط لكل ةضراعملاو

 0 سطسغأ ' موي رجف تيوكلل
 0000 . نكلو

 .- ةيانعب اهتغايص مت دق ةعقاولا كلت نأ تتبثأ ةيسايسلا تاكرتتلاو تاحيرصتلاو < ثاذحألا عباتت

 ثادحأ نم هعبتامو ثدحلا اذهل لماكلا ويرانيسلا تدعأ ىتلا ةيكيرمألا ةسايسلا خبطم ىف ةقئاف



 ضعبلاو « ديبأتلاب ثلاثلا ضعبلاو ضيرحتلاب ىناثل دلا ضعبلاو ةمهاسملاب ضعبلا هيف كراش

 .. تمصلاب عبارلا

 00 ااا ا يا م

 فاعضإ اهفده ؛ ةيساسأ ةفصب ىبرعلا ملاعلا دض ةهجوم ةيسايس ةرماؤم - سيياقملا لكب

 اضفار وأ اديؤم بناجلا اذه ناك ءاوس ىليئارسإلا بناجلا عم هعارص ىف ىبرعلا بناجلا
 ءاوسو ! ىبرع قيقش بناج نم هيلع ايدتعم وأ ىبرع قيقش ىلع ايدتعم ناك ءاوسو « مالسلل
 فارطألا عيمج فاعضإ ىه ةيئاهنلا ةلصحملاف « ادياحم وأ اضراعم وأ ءادتعالا اذهل اديؤم ناك

 : اهفقاوم فالتخا ىلع ةيداصتقالا اهدراومو اهلاومأ فزنو ةيركسعلا اهتاوق برضو ةيبرعلا
 . ةملاسملا وأ ةيناودعلا اهتاسايس نيابت ىلعو « ةدياحملا وأ ةديؤملا وأ ةضفارلا

 : ىه ديناسألاو تامدقملا كلتو

 ١ - ريمفون ىف ىكيرمألا ناريطلا دئاق " كيب كام كريم '" لارنجلا حيرصت ١59٠ :

 اهنأ ول امك اهل ططخن نحتف كلذ عمو « ثلاثلا ملاعلا نم دلب عم برح ىلع نولبقم نحن '
 (”9. ' ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا

 .يزغلا نم تاعاس دعب ردص ىذلا ء ١454٠ ةنسل ٠5١ مقر نمألا سلجم رارق ناك - ؟

 هل قبسي مل ذإ ." قوبسم ريغ ' قارعلا ىلع ةلماك ةيداصتقا تابوقع ضرفب تيوكلل ىقارسعلا
 صيمق هنأك غيص ىذلا رارقلا اذه ناك «٠ فرط ىأ ىلع ةيلودلا تابوقعلا خيرات ىف ليشم
 دروملا وه لورتبلا ناك املو . امامت لورتبلا نم قارعلا تارداص فقوي ذإ ء مكحم ىديدح
 قو ءىطبلا قنخلا كلذ ىنعم ناك دقف ٠ قارعلل ىساسألا

 : خويشلا سلجمل ةحلسملا تاوقلا ةنجل مامأ ' رجنسيك ىرنه .د جحيرصت -"

 بجي اننكلو ١ ءاشن امك ةكرحلا ىف ةيرح انسفنأ طعنلو « اهب مايقلا ديرن تاردابم ةيأب مقنل '
 ىقلت ىتلا « ةيقارعلا ةوقلا لئاسو عزن ققحي نأ بجي ةمزرألل لح ىأ نم نيقثاو نوكن نأ

 . ١5937 . رشتلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم : ةرهاقلا , رصنلاو ةوقلا ماهوأ : جيلخلا برح ٠ لكيه نينسح دمحم 327
 . قباسلا عجرملا 00٠



 ليحو

تلا اذه نوديو « ةقطنملا ىف هناريج ىلع اهلظب
 لح ىأ نإف ؛ نيزاوملا ىف ىرورضلا رييغ

 ظ ("!. ' اهل ليجأت درجم نوكي فوس ةمزألل هروصتن

 0 : 119٠ ربمسيد ؟١ موي ' شوب جروج " حيرصت - ؛

 ةوق عزن متي نأ اهلحل متحتي امنإو ٠ ةمزألا لحل ايفاك سيل تيوكلا نم قارعلا باحسنا نإ '

فاكو هخيراوص دعاوقو عناصم ةلازإو ةيركسعلا قارعلا
 ىلع نيعتي كلذكو « ةيوونلا هتآشنم ة

عيمجب تقحل ىتلا رارضألا لك نع ةلماك تاضيوعت عفدي نأ قارعلا
 (”*). ' ةقطنملا ىف فارطألا 

تسا ( نامينفيش رييب ناج ) ىسنرفلا عافدلا ريزو ميدقت -ه
 ١151 رياني ىف هتلاق

ىف حرص دقو ؛ ةلكشملا كلت ءازإ ةيسنرفلا ةسايسلا ىلع ًاجاجتجا
 جيلخلا ةمزأ نع هبتك دحأ 

 ظ ظ 08

غأ ' شوب * سيئرلا نأ كلذ « اهبنجت نكمي ناك تيوكلا ريرحت برح نإ
 لوألا مويلا ذنم قل

تر لوألا مويلا نم هنأل ؛ ىملسلا لحلا باوبأ لك
 ال ىتح ةمزألا ىف هتاكرحت ةطخو هركف ب

اتقلا ناديم وه دحاو لح ريغ اهل كرتب
 , ب (20). " ل

 (00): ىلي اميف ةمزألا كلت نم ةيكيرمألا ةيجيتارتسالا فادهأ لكيه نينسح دمحم ددحي -؟

 ٠ قارعلل - ةيركسعلاو ةيعانصلا - ةيمانلا ةوقلا ريمدت_(أ

 ظ . " نيسح مادص " سيئرلا ماظن نم صلختلا (ب

 ٠ قارعلا ةبيكرت ىلع ةظفاحملا (ت

دق تيوكلل ىقارعلا وزغلا ةيلمع نإ ء رمألا ةقيقح ىفو
 ماع هجوب ةيبرغلا ةسايسلل تم

سايسلا اهفادهأ قيقحتل ةيتاوملا ةصرفلا صاخ هجوب ةيكيرمألا حلاصمللو
 ؛ ةيداصتقالاو ةي

دمع ريغ وأ قيرف ىأر ىف ةيدمع ةصرفلا كلت تناك ءاو
 فوسو « رخآ قيرف ىأر ىف ةي

ملا ىلع نامزلا نم ةليوط ةرتفل ةرمتسم ةيلمعلا كلتل ةيبلسلا راثألا لظن
 ىفو ةيبرعلا ةقطن

 ظ ] ٠. ( ىليئارسإلا - ىبرعلا ) ىوقلا نازيم حلاص ريغ

 ل

 . قباسلا عجرملا لكيه نينسح دمحم ( مم رود ١) ر(هءر و (54)



 . : وداستقالا واصحلا بولسأ تازكتورم

 نمألا سلجم تارارق عبتت لالخ نم ىداصتقالا راصحلا بولسأ تازكترم ديدحت نكمي

 ش ظ : ىلاتلا ىحنلا ىلع كلذو ةمزألا نأشب ةرداصلا

 : ةئادإلا كلدل ةيلانلا تآءارجإلل ديعمتك تيوكلل ىقا رعلا وزغلا ةنادإ:الوأ

 ىف ذخألا عم ةلياق تاعاسب وزغلا عوقو دعب ) .١14 سطسغأ ؟ موي نمألا سلجم عمتجا
 . ( كرويوينو تيوكلا نيب تيقوتلا قراف رابتعالا
 : ىلاتلا رارقلا ردصأو .

 : نمألا سلجم نإ
 . 1544.١ سطسغأ ” ىف تيوكلل ةيقارعلا تاوقلا وزغ هعزج ريثي ذإ

 . تيوكلل ىقارعلا وزغلاب قلعتي اميف نييلودلا نمألاو ملسلل قرخ دجوي هنأ ورقي ذإو
 .. ةدحتملا ممألا قاثيم نم ؛٠ ؛ ؟5 نيتداملا بجومب فرصتي ذإو

 ظ : ةيلاتلا تارارقلا ذختي هنإف

 . تيوكلل ىقارعلا وزغلا نيدي ١(

 تناك ىتلا عقاوملا ىلإ طرش وأ ديق نودو !روف هتاوق عيمج قارعلا بحسي نأب بلاطي (؟
 ! . 155. سطسغأ ١ ىف اهيق دجوت

 عيمج ديؤيو امهتافالخ لحل ةفثكم تاضوافم ىف اروف ءدبلا ىلإ تيوكلاو قارعلا وعدي (*

 . ةييرعلا لودلا ةعماج دوهج صاخ هجوبو « ددصلا اذه ىف ةلوذبملا دوهجلا

 . رارقلا اذهل لاثتمالا نامضل ىرخأ تاوطخ ىف رظنلل ةجاحلا بسح ةيناث عمتجي نأ ررقي (؛

 0 ظ : ةيداصتقالا تابوقعلا عيقوت : طآيناث
 تابوقعلا اهمهأو ١11.0 سطسغأ ١ ىف نمألا سلجم نع رداصلا 551 مقر رارقلا اهلثميو

 :  ىهو هنم ةثلاثلا ةداملا ىف ةدراولا
 ١( تيوكلا وأ قارعلا نم تاجتنملاو علسلا داريتسا نع لودلا لك عنتمت .



 القل

 نم تاجتنم وأ علس ىأ لقن وأ نحش وأ ريدصت زيزعت اهنأش نم نوكي ةطشنأ ةيأ رظح (؟

 . ضرغلا اذهل ةيلاملا تاليوحتلا كلذكو « تيوكلا وأ قارعلا
 . تيوكلا وأ قارعلا ىف تائيه وأ صاخشأ ىلإ ديروت وأ عيب تايلمع ةيأ رظح (*
 وأ قارعلا ةموكحل ةيداصتقا وأ ةيلام دراوم ةيأ وأ لاومأ ةيأ ريفوت نع لودلا لك عانتما (4

 . تيوكلا

 . اهتالاكوو ةيعرشلا تيوكلا ةموكح ىلإ لودلا نم تادعاسملا ميدقت (©

 : قارعلا دض ةيركسعلا ةوقلا مادختسا : اكلاث

 ىعرشلا دنسلا وه ١95٠ ربمفون 75 ىف نمألا سلجمل 5/8 مقر رارقلا ناكو

 -رارقلا ةجابيد دعب - صني ذإ ؛ تيمس امك ' ءارحصلا ةفصاع ' تيوكلا ريرحت برحل ىلودلا

 : ىلع
 تارارقلا عيمجو .١54٠ ةنسل 5١ مقر رارقلل امات الاثتما قارعلا لثتمي نأب بئاطي هنأ ١-

 ةريخأ ةصرف قارعلا حنمي نأ هتارارقب هيف كسمتي ىذلا تقولا ىف ررقيو ٠ ةلصلا تاذ ةقحاللا
 . كلذب مايقلل ةينلا نسح نع منت هتفلك

 رياني ١5 ىف قارعلا ذفني ملام ٠ تيوكلا ةموكح عم ةنواعتملا ءاضعألا لودلل نذؤي -؟

 )١( ةرقفلا ىف هيلع صوصنم وه امك الماك اذيفنت ركذلا ةفلاسلا تارارقلا هلبق وأ 0١

 عيمجو ( 56١ ) ١11٠ مقر رارقلا ذيفنتو معدل ةمزاللا لئاسولا عيمج مدختست نأب هالعأ

 . ةقطنملا ىف امهباصن ىلإ نييلودلا نمألاو ملسلا ةداعإو ةلصلا تاذ ةقحاللا تارارقلا

 (؟) ةرقفلاب المع ذختت ىتلا تاءارجإلل بسانملا معدلا مدقت نأ ةينعملا لودلا ىلإ بلطي -*

 ظ . رارقلا اذه نم

 دحاو دلب عانتماو ٠ نميلاو ايوك : ىتلود ضارتعاو ةلود ١؟ ةقفاومب رارقلا ردصو

 ظ . ( نيصلا ) تيوصتلا نع



155 

 نم باعسنالا ىلع هرابجإل قارعلا دم ةيركسعلا ةوقلا عادختسا : رارقلا اذه ىنصعيو

 0 . تيوكلا
 كلت مهأل ضرع ىلي اميفو « رارقلا اذه ةيعرش لوح تافالخلا نم ديدعلا راش دقو

 : تاداقتنالا
 ٠

 : ةدحتملا ممألل ماعلا ريتركسلا ' راليوك ىد زيريب " حيرصت

 “ل: ةيلاتلا تارابعلاب حيرصتلا اذه ( لكيه نينسح دمحم ) صخلي

 : ' ءارحصلا ةفصاع ' ةيلمع هيلع تبترت ىذلا 574 مقر نمألا سلجم رارق نإ

 . اينوناق طبضلاب سيل -

 . ايرورض ناك عقاولا ىف هنكلو -

 ال نمألا سلجم نأ ' ةرهاقلا ةعماجب ىلودلا نوناقلا ذاتسأ ' بتار ةشئاع .د ىرت ١

 برحلا نيدي ةدحتملا ممألا قاثيم نأل ؛ قارعلا ةلود ىلع برحلا جيبي نأ هنكمي

 ' قيقحتب هريغ فلكي نأ نمألا سلجمل زوجي ال هنأ امك ٠ اهتارربم تناك ايأ

 عيطتسي الو « هدحو هل  ليصأ صاصتخا كلذ نأل ؛ " نييلودلا نمألاو مالسلا

 > . هيف ةبانإلا

 بودنمو - ىلودلا نوناقلا ذاتسأ - ةيسنجلا ىقارع ' ىجهجابلا ناندع .د ىأر

 .: ' ةدحتملا ممألا ىف قباسلا قارعلا

 قفو ىعرشلا عافدلا قح موهفم نأ كلذ ةدحتملا ممألا قاثيمل فلاخم 517/7 رارقلا نأ

 ىتلا ةيداصتقالا تابوقعلا لشف دعيو هدعب سيلو سلجملا لخدت لبق قبطني (01) ةداملا

 ةدايق تحتو ةوقلا لامعتسا ىف قحلا كلمي ىذلا وه نمألا سلجم نأ امك . اهررقي

 لامعتسا ىف ةدحتملا ممألا ءاضعأ ضعب ضيوفت قح كلمي الو اهملعو ةدحتملا مسصألا

 ("1). ' ةصاخلا مهتيلوئسم ىلع ةحلسملا ةوقلا

 . قباسلا عجرملا , لكيه نينسح دمحم (27)

 . قياسلا عجرملا ( لكيش نيئسح دمحم 9٠
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 | : يداصتقالا راصحلا بولسسأ ئادهأ

 ١ رجف ىف لماكلاب ققحت 4 مقر نمألا سلجم رارقل ىسايسلا فدهلا نأ مغر

 فلأ ١6 ى فلاحتلا تاوقل ىدنج نويلم نم تنوكت ةيلود ةيركسع ةرهاظم ىف ١55١ رياني

 فلأ ةئام نم شكأ لمعب تماق ةلتاقم ةرئاط 70٠٠ و ةيعفدم ةعطق فالآ ؛ و ةعردم ةبكرم

 ىلع تيوكلا تلصحو « تيوكلا نع ةيقارعلا تاوقلا ءالجإ مت ذإ ؛٠ قارعلا ىلع ةييوج ةراغ

 0 ا 2. ماتلا اهلالقتسا

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ) لودل ةيبرغلا ةيجيتارتسالا نإسف ؛ كلذ مغر نكلو

 قيبطت ىلإ تعس ىلاتلابو ٠ تيوكلا ريرحت نم رثكأ وه ام ىلإ ىعست تناك ( اسنرفو ايناطيربو

 ق رعلا دض ةيلود ةيوقعك سيل - تيوكلا ريرحت دعب - قازرعلا ىاع ىداصتقالا راصحلا بوئسأ '
 نييلودلا نمألاو ملسلا ىلع ةظفاحملا ريغ ىرخأ فادهأ ةدع قيقحتل نكلو , ضعبلا ىري امك

 : ىه ىداصتقالا راصحلا بولسأ قيبطت ءارج نم تققحت ىتلا فادهألا كلتو ؛

 ؛ ليئارعسإ مئاصت ىليئارعسإلا ىبرعلا عارصلا ىف ىوقلا ناؤبم نوكب نأ : ةوأ

 اذه ١15٠ ربمسيد ١١ موي ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئر " شوب جروج ” حيرصت دكؤيو

 ىف رودو ىأر اهل نوكي نأ دبالو ؛ طسوألا قرشلا ىف ةلعاف ةقيقح ليئارسإ نإ ' ىنعملا

 ىلاحلا تقولا ىفو « اهتافرصت لك ىف ليئارسإ حلاصم لثمتت ةدحتملا تايالولا نإ ... هتامزأ

 اذهو « اهل ىعاد ال تايحضت اهيلع ضرفت نأ نود ليئارسإ حلاصل ىرجت ثادحألا نإف

 (":). ' رثكأ اهبساني
 زنيرأ ىشوم نأ ) ” ىنيش دراشتير * ىكيرمألا عافدلا ريزو حيرصت كلذ ىلإ فاضيو

 ىف رفصلا ةعاسو دعومب فرع طسوألا قرشلا ىف صخش لوا ناك ىليئارسإلا عافدلا رسيزو

 ( ةلكشملا ىف افرط تسيل ىهو ) ليئارسإ نأ كلذ ىنعمو ... !! ( ءارحصلا ةفصاع ةيلمع

 ةلودلاو « ( تيوكلا ) : قحلا ةبحاص ةلودلا : ةلكشملا فارطأ عيمج لبق رفصلا ةعاسب تفرع.
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 دهجلاب تماق ىتلا ةلودلاو « ( ةيذوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ) اهيضارأ نم كراعملا تادب تسلا

 . ( رصم ) ايملس عازنلا ةيوست ىف ربكألا

قطنم ىف ىداصتقالاو ىسايسلا ذوفنلا هابدزأ : ابفاث
 : جبلخلا ة

 ثنو لورتبلا نم مئاعلإ جاتنإ فصن ىلع ارطيسم حبصأ تسيوكلل قارعلا لالتحاب

 بولسألا اذه قيبطت دعب نكلو ... ! لورتبلل ىملاعلا ىطايتحالا
 ةيسفنلا برحلا بيلاسأ نم

 هيو ديور و ب تس تقلا ىلع ةلماك ةيداصتقا ةرطيس رطيسي برغلا حيص

 لالخ تارملا تارشع تفعاضت ىتلا ةيبرغلا لودلا نم حالسلا تاورتشم - جيلخلا لورتب لك )

عناصم نزاخم ىف ةدكار تناك ىتلا ةيديلقتلا ةحلسألا نأ ىتح جيلخلا ةمزأ
 اكيرمأ ىف حالسلا 

 نو ع وح عب . جيلخلا ةمزأ ءانثأ امامت تذفن دق اسنرفو ايناطيربو

 .. نالا ىتح اهددست تلاز امو « ؛ ( ةيبرغلا لودلا ىلإ جيلخلا لود اهتددس ىتلا ةمخضلا

 : ةيقاوعلا ةيركسعلا ةوقلا ىلع ءاضقلا : طذلاخ

 فلاحتلا تاوق اهلالخ تعاطتسا « اموي 4" " ءارحصلا ةفصاع * ةينئمع تقرفغتسا

 « برحلا لبق اهكلتمي قارعلا ناك ةقرف ٠ نم ةيقارع ةيركسع ةقرف 4؟ ريمدت نم ىلودلا

  ةيعفدم عطق نم ةئاملا ىف ٠ و ةيقارعلا تابابدلا نم ةئاملا ىف ٠ نسم رثكأ ريمدتو

 قارعلا رئاسخ تردقو « ةيجيتارتساو ةيركسع « ةيقارعلا ةيويحلا تاشنملا ةفاك ريمدتو

 نم نط فلأ ٠ نع ديزي ام اهلالخ قارعلا ىلع طقسو ء ('') رالود رايلم ٠ ىسلا وحب

 تاونقلا ىلع لوأب الوأ اهعئاقو عاذت ىتنا ملاعلا ىف ىلوالا ةكرعملا تناك اهلعلو « تارجفتملا

9 2001 

 . ١517 , رشتلاو ةمجرتلل مارهألا زكرم : ةرهاقلا ؛ جيلخلا ةفصاع : ىربكلا ةنتفلا « عفان ميهاربا (6
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 : ىجيلخلا داصتقالا باسح ىلع ىبرغلا ءاصتقالا شاعتنا : اعبأر

 ”ةيداصقا" اضيأو ؛ ةيركسع و ةيسايس ةيلمع " ءارحصلا ةفصاع ' ةيلمع تقك

 ١ ©5: ةمزألا كلت جئاتنل ماقرألا باسح ىلي اميفو

 1 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب ةيبرحلا تايلمعلا فيلاكت تغلب -
 . رالود نويلب 2" هردق ايفاص احبر تققح ىأ رالود نويلب 54 اهنم تحبر اهنأ نيح

 " نع اهتاقفن دزت ملو رالود نييالب  جيلخلا برح نم تعمج : ايناطيربل ةبسنلاب

 ظ . امامت هتفلكت ام فعض تحبر ىأ « رالود نويلب

 كونبلا ىلإ جيلخلا ةقطنم كونب نم رالود نويلب ؟ ليوحت مق : ارسيوسل ةبسدلاب

 نويلم * لدعمب ىأ .١91٠ سطسغأ 5:1 نم ىلوألا ةثالثلا مايألا ىف ةيرسيوسلا

 . ١55٠ ماع ربمتبس لوأ رالود نويلب ؟؟ ىلإ مقرلا اذه عفترا مث ! ايموي رالود

 ىلع ًءانب جيلخلا برح ةمزأ ءانثأ ' تكاسلا تمصلا ' تمزتلا دقف : ليئارسإل ةبسنلابو

 دوكس خيراوص ضعبب اهتباصإ مغر ايناطيربو ةدحتملا تايالولا عم قبسم قافتا

 " تكاسلا ' رودلا اذه ريظن اهنكلو « ركذت رئاسخ ةيأ اهنع مجني مل ىتلا ٠ ةيقارعلا

 : ىلع تلصح تماصلا

 .. ! ' ةيقارعلا دوكس خيراوص اياحض ريظن " رالود نويلب “

 .:" ةيكيرمألا ةيركسعلا تادعاسملا دنب نم " رالود نويلب *

 تييفوسلا نيرجاهملا نيطوت تاعورشم ريظن ىرخأ تادعاسم ' رالود نويلب ”,5

 " ةيسايس تانوعمو

 ليئارسإل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةموكح اهتمدق ىتلا تادعاسملا ةلمج تغلب كلذبو

 تايالولا ةنيزخ نم لاحلا ةعيبطب جرخت مل ىكيرمأ رالوذ نويلب 5,6 هرادقم ام ١14111 ماع

 ودل جلقلا لون اهخدننم تلا: باسحلا ةروتاف " ىلإ تفيضأ اهنكلو ةيكيرمالا ةدحتسملا

 ! ةرواجملا جيلخلا لود تاعافد نيمأتو ' تيوكلا ريرحت ' ةيلمع لباقم ةيبرغلا

 . قباسلا عجرملا « لكيه نينسح دمحم (©2)



 نيو

 : ليئارسإ مم ملصلل هعفدو ىروسلا فقوملا قاعضإ : اسماخ

ةيروسلا ةيركسعلا ةوقلا نأ كلذ
لخلا نم ) اقرش ةدناسملا ةوق تدقف 

 سشيجلا نم نم ( ف

س هاجتا ىف ةمهملا لماوعلا دحأ كلذ كلذ ناكو « ىقارعلا .
 . ىملسلا لحلا وحن ايرو

 : ليئارسإ دض ىواضحلا اهعاوص ىف ةيبرغلا ةوقلا نع قارعلا لزع : اسداس

 جيلخلا لود بناج نم ةيبرع ةيسايس ةلزع هعبتتسسا ىداصتقالا راصحلا نأ ذإ

 ةيبرعلا ةمألا ترسخ اهببسبو « نآلا ىتح ةمزألا ةيادب ذنم ةلزعلا كلت ترمتساو :ةعمتجم

 ىسايسلا دشحلا بجوتست ىتلا ةيسايسلا تابسانملا ةفاك ىف ىبرعلا فصلا نع قارعنا فلخت

 ظ 0 . دحوملا ىبرعلا

 . :عقارعلا شيجلل ةيونعملا ىوقلا ميطحت ؛ : اعباس

 هذه ةازاعي دار نقرا يق جفا تيدا ضال ف

الا ديلاقتلاو دعاوقلا ىلع جورخلاو ةناهإلا ةجرد ىلإ بيلاسألا
 ترهظ ذإ ؛ ةيعرشلاو ةيقالخ

 ضيبألا ريشابطلاب اهيلع بتك دقو ةيكيرمألا تارئاطلل روص ةمزألا ءانثأ (..آا.] ةكبش ىنع

 ("'0: ةيلاتلا تارابعلا اهنيب نم نييقارعلا ىلإ ةهجوم - ةيقالخأ ريغ - لئاسر

 .٠ حيسملا ىلع اودان « مكل بجتسي مل اذإف .. هللا ىلع اودان *

 فوكزتراوش ' ىلع اودان « مكل بجتسي مل اذإف .. . هللا ىلع اودان “
" 

 ةدعب جيلخلا برح نم مهتدوع دعب ةيكيرمألا تاوقلا دونج باصي نأ رادقألا ءاشتو

 ... اهجالع وأ .. اهصيخشت بعصلا نم ناك ضارمأ

 : قارعأل ةيداصتقالا ةيفبلا وبيمدت : انماث

ريرحت ىلع تاونسس رشع رورسم دعبو نآلا
 هي رجلا سوعرلا ريمدتو ٠ تيوكلا 

 تادعسلاو ةزهجألاو عقاوملا لك ريمدت مت امك ؛ ىقارعلا شيجلل ةيئاميكلاو ةيجولويبلا

 ٠ ) )67قباسلا عجرملا ؛ لكيه نيئسح دمحم .
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 ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأ الإ « ةيبرحلا ةيجولويبلا لماوعلا جاتنإ ىف تمدختسا
 . قارعلل ةيداصتقالا ةينبلا ريمدت دصقب قارعلا ىلع ىداصتقالا راصحلا دمأ ةئاطإ ىلإ نايعست

 ديدش اريذحت لمحي ( 14*١١ ) مقر هرارق نمألا سلجم ردصأ ١551 ماع ريبوتكأ ىفو

 عزنب ةفلكملا ةيلودلا ةصاخلا ةنجللا عم لماك لكشب نواعتلا ىلع هرابجإل قارعلا ىلإ ةجهللا
 بيلاسأب ةيقارعلا ةحلسألا ىلع شيتفتلاب موقت ىتلا ( رللتب دراشتير ) ةسائرب قارعلا ةحلسأ
 ىه ةلود ١86 نم ) لود سمخ رارقلا اذه جلاصل تيوصتلا نع عنتما دقو . ةيزازفتسا

 ( اينيك - رصم ) نمألا سلجمب ةيوضعلا ىمئاد ريغ اهنم نانتثا , ( نمألا سلجم ءاضعأ
 فقوملا اذهب اسنرف نأ ظحاليو . ( نيصلا - ايسور - اسنرف ) مه ةيوضعلا ةمئاد لود ثالثو

 ريمدتو تيوكلا ريرحت وهو ققحت دق ىركسعلا فدهلا نأ رابتعاب ىثالثلا فلاحتلا نع تجرخ

 ال اسنرف نأ حضاولا نم هنإف ىداصتقالا ريمدتلا امأ قارعلل ةيئاميكلاو ةيجولويبلا ةحلسألا
 . ىعسلا اذه ىف ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب نم الك كراشت

 ويداصتقاآلا ريمدنلا مئاعم

 ظ : تايناولا ةبسن عافترا* >>

 ناك دقف 9687557 ةيسنب ( ةيذغتلا ءوس ) ببسب لافطألا نم تايفولا ةبسن عافترا -أ

 ماع ىفو ( ةافو ةلاح 5 ) ١9/54 ماع ةيذغتلا ءوس ببسب قارعلا لافطأ تايفو ددع

 ىلإ ةيذغتلا ءوس ببسب ةافولا تالاح تعفترا ىداصتقالا راصحلا لظ ىف - 8

 ْ ظ .. ةلاح 5

 ببسب 90141 ةبسنب ( ةنس 0٠ نم رثكأ ) نسلا رابك نم تايفولا ةبسن عافترا-ب

 ماع - ببسلا اذهل - تايفولا ددع ناك ذإ . ( مدلا طغض عافتراو بلقلا ضارمأ )



 عجار كلذ لكو (). ةلاح "91 ىلإ 15494 ماع ىف تعفترا « طقف ةلاح (78) 85

 . قارعلاب ةيذغتلا ءوسو ةيودالا صقنل

 : هلورتب ةادئاعل قارعلا داقفنإ*

 ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا ةيداصتقالا تابوقعلا اهتسرأ ىتلا ئدابملا قيرط نع

 تادئاع ىلع رطيسي قارعلا دعي مل اذكهو ٠ ( ءاودلا لباقم طفنلا - ءاذغلا لباقم طفنلا )

 ةردصملا لودلا ىقاب نأش ةيملاعلا قاوسألا ىف ىقارعلا لورتبلا حرطي نأ عيطتسي الو هلورتب

 . لورتبلل

 . ةلاطبلا راشتناو ةيقارعلا ةلمعلا ضافختا و « ىقارعلا ىداصتقالا ماظنلا رابهنا*

 ' :ىداصتقالا راصحلا بولسأ ماجن ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا

 برحلا بيلاسأ نم بولسألا اذه حاجن ىلع تدعاس ىتلا لماوعلا مهأ لامجإ نكمي

 : ىلي اميف ةيسفنلا

 نأشب ةددغتملاو ةبقاعتملا ةدحتملا ممألا تا رارقل قارعلا لاختما مدع : وأ
 نم اهباحعسنا

 دوهجلا ةصاخ ةيبرعلا تاطاسولاو ةيبرعلا لودلا ةعماج تارارق اهلبق نمو. تيوكلا

 ' ايلود ' اهلاحفتسا لبق ' ايبرع ' ةمزألا ءاوتحال رصم اهب تماق ىتلا ةيسامولبدلا

 ردقت مل ىتلا ةيقارعلا ةيسايسلا تاباسحلا أطخ ىلإ - ةيساسأ ةفصب - كلذ عجريو

 . تيوكلا نم باحسنالاب نمألا سلجم تارارق ضفر بقاوع - ةلوهجم بابسأل

 - ةيكيرمأ " ةطخ ىداصتقالا راصحلاف . ةيلودلا ةيعرشلا ىلإ بولسألا اذه هانتسا : ايناث

 ٠ ( ةيلودلا ةيعرشلا ) راطإ ىف ىف هذيفنت متي " ةيناطيرب

 ميني يمت ديجي
 . قارعلاب ةحصلا ةرازول ىتايحلاو ىحصلا ءاصحإلا مسق نع روشنم نايب "+



 ليفت

 00 : ةيبرعلا ةقرفلا : اثلان
 اهتقو اخرش نكي مل تيوكلل قارعلا وزغ ةعقاو هتثدحأ ىذلا ىبرعلا ىموقلا خرشلا نإ

 ةمزأ نكي ملو ء عوضوملا ثيح نم نيتلود نيب تاقالعلا ىف اخرش نكي ملو « نمزلا ثيح نم
 - ةيبرعلا تافالخلل ريبكت ةسدع ةباثمب ناك هنكلو « ىناكملا فرظلا ثيح نم ةيبرع - ةيبرع
 تقو ىلإ جاتحت رادجلا اذهل ةيموق ةرثعب ىلإ تاقالعلا ىف خرش درجم نم لوحتو ةيبرعلا
 . اهئانب ةداعإو ىرخأ ةّرم اهعيمجتل ليوط

 .: دهيدجلا ىملاعلا ماظنلا تايطعم : اعبأو

 ىفو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىه ةدحاو ىربك ةوق هيلع رطيست ملاعلا حبصأ
 عم اهدهعك ةمزألا كلت ىف قارعلا عم فوقولا ىلع ' ايسور ' ردقت ملو « ايناطيرب اهباكر
 مدختست مل ذإ . ديدجلا ىملاعلا ماظنلاب ىمسي ام ىلع قباسلا دهعلا ىف ةيبرعلا لودلا وأ قارعلا
 ام لكو ؛ تيوكلا ريرحت دعب ىداصتقإلا راصحلا تارارق ىلع " وتيفلا ' ضارتعإلا قح ايسور
 ءاضعألا دحأك ) نيصلا بناج نم تيوصتلا نع عانتمإلا فقوم وه قارعلا هيلع تلصح
 : ىلوألا ةرملا ىف ( نيمئادلا ريغ نيوضعلا ) نميلاو ابوك بئاجب ( نمألا سلجم ىف نيمئادلا
 ةلود ىأ مدختست ملو تيوصتلا نع عانتمالاب اسنرفو نيصلاو ايسور تفتكا ةيناثلا ةرملا ىفو
 ... ! ' وتيفلا ' ضارتعالا قح مهنم



 ثلاثلا ثحبملا

 تاعئاشلا

 1 سس كا سن سن شك 00ج يي سس سس يستعمل متل - بطه بيجيب بحل باف او يي ييييبييييييييييبيجبببييبيي(يب؟بٍٍي حجيج ح٠٠ جه جس يي يه سس يس سس ل ١



 زربأ نم تقولا تاذ ىفو , ةيسايسلا ةياعدلا بيلاسأ مهأ نم ةعئاشلا بولسأ دعي
 روطت عم روطتي تاعئاشلا حالس نإ لب « اثيدح وأ اميدق ءاوس ةيسفنلا برحلا بيلاسأ ىوقأو
 نم اضيأ نوكي فوس بولسألا اذه نأب ئبني امم ملاعلا ىف ايجولونكتلا مدقتو تاعمتجملا
 ...ةيسفنلا برحلا وأ ةيسايسلا ةياعدلا لاجم ىف ءاوس البقتسم ةيوقلا بيلاسألا

 ثحبملا اذه هل اندرفأ دقف ' ةعئاشلا ' بولسأل ةيلمعلاو ةيملعلا ةيمهألل ًارظنو

 : ىه ةسيئر راكفأ ثالث لالخ نم ةعئاشلا بولسأ لوانتن فوسو

 ةعئاشلا نوناق : ىلوألا ةركفلا

 تاعئاشلا فينصت : ةيئاخلا ةركفلا

 تاعئاشلا ةمواقم قرط : ةخلاخلا ةركفلا



  ةعئاشلا نوناق : لوألا بلطملا

 ظ : ةعاشإلل ىوغللا عنعملا

 ١ ةرشتنملا رابخألا ىأ ةعاشلا ىه

 ا - : ناتسبلا سوماق ىفو

 « ( عيش ) ةدام ؛ عئاش عمجوهو « ةرشتنملا رابخألا ىه: ةعاشلا

 ' ةعاشإ ' وأ ' ةعئاش " : ىتملك لامعتسا وه نآلا فولأملا نكلو

مل ضرع ىلي امو . ويبك دح ىلإ ةعئاشلا موهذم .ةيرعت ىف رظنلا تاصجوو ءارألا تددعتو
 كاتف

 : ةعاشإلا موهفم لوح رظنلا تامجو

 وأ ةغلابملا دمعت وأ « عقاولا نم هل ساسأ ال قلتخم ربخل جيورتلا ىه ةعاشإلا .٠

 ةفاضإ وأ « ةقيقحلا نم ليئض بناج هيف ربخ درس ىف هيوشتلا وأ ليوهتلا

 قيلعتلاو جيحص ربخ ريسفت وأ حيحص همظعم ربخل ةهوشم وأ ةبذاك ةمولعم

 ماعلا ىأرلا ىف ىسفنلا ريثأتلا فدهب كلذو ؛ ةقيقحلاو عقاولل رياغم بولسأب هيلع

 وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس فادهأل اقيقحت ىعونلا وأ ىملاعلا وأ ىميلقإلا وأ ىلحملا

 ("؛!. هعمجأب ىملاعلا قاطنلا وأ لود ةدع وأ ةدحاو ةلود قاطن ىلع ةيركسع

 نم دكأتلا نود سانلا اهلقانتي ىتلا تاياورلاو ثيداحألاو لاوقألا ىه تاعئاشلا ه

 ("*. اهقدص نم ققحتلا نود لب اهتحص

 نم ققحتلا نودو اهتحص نم دكأتلا نود سانلا اهلقانتي رابخأو ثادحأ ىه ه
 كل اهقدص

 نم لقانتت قيدصتلل ةمدقم ةيعضوم وأ ةيعون ةرابع وأ ةيضق لك ىه ةعاشإلا ها

 ريياعم كانه نوكت نأ نود كلذو ةقوطنملا ةملكلاب ةداع « صخش ىلإ صخش
 ظ (". قدصلل ةديكأ

 . ٠ ١175 فراعملا راد : ةرهاقلا , " ةعبارلا ةعبطلا " - لوألا ءزجلا - ةيسفنلا برحلاو ماعلا ىأرلا « ىماهتلا راتخم (©)

 ,. 155 ٠ باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةنيهلا : ةرهاقلا « ةياعدلاو مالعإلاب هرثأتو ماعلا ىأرلا ٠ متاح رداقلا دبع دمحم 651

 . قباسلا عجرملا ء ىولرلا بيبح دلاخ (6)
 . قباسلا عجرملا ٠ نامتسوب ويل - تروبلا نودروج (671“



 ؟ةب ١

 دكؤي هب قوثوم ردصم ىلع زكترت نأ نود هاوفألا اهلقانتت ةياور ىه ةعاشإلا ه

فيرحتو ةغلابم وأ ؛ ؛ قلتخم ربخل جيورت وأ  اهتحص
 ءزج ىلع ىوتحي ربخل 

 (16)' ةقيقحلا نم

ج ' لوقي سانلا ىف اهريثأت ةوقو ةعاشإلا ةيمهأ نعو ها
 * زليو

 رمي ةقفلا ةيونكلا أ ؛ ساخشألا نم تنم ةدع طع يطل لد

 ] "1+ نييالملا لتق ىلع ةرداق ىهف ةكنحو

 ظ 00 0 لا ةيرعتلا

 صخش وأ ددحم عوضوم لوح . سافلا ن نيب ةلوادتم ةلوقم)
 |. ةنيعم ةينمز ةرتق لالخ نعم

 : ةعاشإلا تانوكم

يدحت نكمي قياسلا فيرعتلا نم
 .: ىلي اميف ةعاشإلا تانوكم د

 :ةلوقملا (

 ىف ٠ ( رقت وأ اعيرصت و ايار وأ ظن ةهجو وأ ةيور وأ او نوكت دق ةعاشإلاف

 ام صخش هاجت وأ نيعم عوضوم
ثالث نع جرخت ال ةلوقملا هذهو .

 : تالاح 

ةحصلا نم اهل ساسأ ال ةلوقم وأ ربخ + وأ
 ةياور قاتخا ةيلمع ةعاشإلا نوكت ذإ ؛ 

 . اهلك ةبذاك ةلوقم وأ

ةحيحص ريغ ةياور وأ ةلوقم جسن ىأ , ؛ ةحصلا نم ءزج اهب ةلوقم وأ ربخ > : ةيناثلا
 نم 

 حيحص ربخ

صي هلو تي ثيحب نعم عوضوم وأ ريل ليوهتسا وأ ةففبسلا ةثلاثلا
 رم ةرو

 . عقاولل ةرياغم تاليصفتبو

 ب

اوضر ميهاربا باوتلا دبع (65)
كلل ةماعلا ةيرصملا ةئيبلا: : ةرهاقلا « ةيسفنلا ةيسقنلا برحلاو رصم , « ن

 -. اأؤرئامهل ع « بات

 . قباسلا عجرملا ٠ ىوارلا بيبح دلاج (6*'
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 ظ : ةلوقملا لوادت (ب

 بلغأ ىف عجري لوادتلا اذهو . ريهامجلا نيب لقانتت نأ بجي اهرامث ةعاشإلا ىتؤوت ىك

 ذإ ؛ تاعاشإلا لوادتو لقانت ىف ريبك دح ىلإ مهست سانلا ىدل ةيسفن عفاود ىلإ نيياحألا

 : هيلاتلا تاوطخلاب ةعاشإلا لوادت الكاف رمت

 : تاعاشإلا ىلإ عامتسالا ىف ةبغولا *
 ىصقت ىلإ نوليمي سانلا نم ريثكلا لعجت ىتلا ةعئاشلا ةيعامتجالا تاداعلا نم ىهو

 سمت ىتلا ةصاخ تاياورلاو تالوقملا ىلإ عامتسالاو تامولعملا عالطتسساو رابخألا
 . عمتجملا ىف ريهاشملا

 : تاعاشإلا قبدصت ىلا ليملا *

 كردأ ولو ىتح تاعاشإلا قيدصت ىلإ ليمي هدقعو هعزاونو ةيسفنلا هتعيبطب ناسنإلاف

 ةجرد ىف مكحتت هعزاونو هفطاوع نأ ذإ ؛ ىقيقح ريغ ةلوقملا كلت نم اءزج نأ هلقعب
 ' ىسفنلا طاقسإلا ' لماع دعاسي كلذك ٠ اهل ىفطاعلا زايحنالاو تاعاشإلا قيدصت ىلإ هليم

 . ىف هنم ىعو نود صخشلل ةيلاعفنالا ةلاحلا سكعنت امدنع كلذو ةعاشإلا قيدصصت ىف
 . هب ةطيحملا ةئيبلل هئيوأت

 : ةعاشإلا قدصب عانفتقالا *

 ةعجارمل تقولا هيدل سيل هنأل ؛ اهقيدصتو ةعاشإلا ىقلت ىلإ هعزاونب أيهم ناسنإلاف

 . ةعاشإلا بذك تابثإ هيلع بعصي هنأ امك قدصلا ريياعم ىلع هحرطو هأرقي وأ هعمسي ام

 ظ ةفاضإلاب ةعاشإلا لوادت ا“

 مجح نأ لوقلا نكمي ذإ « اهلوادتي ىتلا ةعاشإلا مجح ىلإ ناسنإلا فيضي ايم اريثك
 نم تلخد ىتلا ةعاشإلا مجح نم اريثك ربكأ نوكي ناسنإلا مف نم جرخي ىذلا ةعاشإلا

 ةفولأملا ةعاشإلا ىفف « ' ىنعم ءارو ىعسلا ' سفنلا ءاملع هيلع قلطي ام وهو « هينذأ
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 عفاود ضارتفا ىلإو ثادحألا ريسفت بابسأ قالتخا ىلإ ةعاشإلا لقان دنع احضاو اليم دجن

 نوكي هنأ نع الضف اذه ؛ ةعاشإلا عوضوم دوجو ةلع حيضوت ىلإ ىأ ؛ صاخشألا دنع

ا صاخشألاو ثدحلا عمسي وأ دهاشي ىذلا صخشلا نيب ريبك قراف كنه
 نيذلا نيرخال

 رخآلا ىلت ادحاو كلذ دعب ثدحلا مهنيب لوادتي
. 

 : ةعاشإلا ووحم (ج

 دقو « ةريغصلا تاعمتجملا وأ ىحلا وأ ةلئاعلا ىوتسم ىلع ايداع اصخش نوكي دق

 ةعاشإلا روحم نوكي دق امك « ابلاغ تاعاشإلا مهلوح رودت ام وهو اريهش اصخش نوكي

 ' . ةثداح وأ ةيضق وأ ام اعوضوم

 : ةعاشإلا عمتجم (د

 ا اا تاعمتجم دعتت

 : ةعئاشلا ةوود نمز (د

 تاعاشإلل ىنمزلا فينصتلل اقفو ) لوطي وأ رصقي دق انمز ةعاشإلا نايرس قرغتسي

 .٠ ( هضرع ىراجلا

 تاعاشإلا لوادت عئاود

 : عقاودلا نم نيعون ىلإ تاعاشإلا لوادت عفاود ميسقت نكمي

 : ةماع عئاود

 ةسايس دض ةضراعملا :يازعأ فقج نم تلوم بولت ةكشل ناقتيم اهلاثمو

 " ةهجوم ' تاعئاش نوكت ام ابلاغ ةماعلا عفاودلا 0 ار ل

 ..__ : ةيصخش عقاود_

 : ىلي اميف تاعاشإلا لوادت ىف ريهامجلا ىدل ةيصخشلا عفاودلا در نكميو



 نم ردق باستكا ىف ةبغرلا - هابتنالا بذج ىف ةبغرلا - روهظلا بح - ةفرعملا ءاعدا )
 حلاصملا قيقحت - ريغلل ةديدشلا ةيهاركلا - عقاولاب تاعقوتلاو ىنامألا طالتخا - ةيمهالا
 1 ظ . ( ةصاخلا

 نأ مغربف ةعاشإلا لوادت ىف مساحلا لماعلا ىه ةيصخشلا عقاودلا نإ لوقلا نكميو
 , ريبك دح ىلإ اهيف غلابم اهنأ نم اقثاو نوكي لقألا ىلع وأ اهتيقادصم مدع ملعي ةعاشإلا لقان

 نطاوبب ' ةفرعملا ءاعدا نوكي دق ضحم ىسفن عفادب سانلا نيب اهددري كلذ مغرب هنكل

 عفادلا نوكي دقو « هب هتلص ىعدي ةلودلاب لوئسم ىلإ ةفرعملا ردصم بسني ام ابلاغو " رومألا

 ثادحألا رارسأب ملاعلاو ٠ قثاولاو فراعلا رهظمب روهظلا بحو هتيمهأ ىلإ رظنلا تفل وه

 ىدل نيعم ىسفن ىأ ىعامتجا صقن ضيوعت ىف ةبغرلا وه عفادلا اذه نوكي دقو « اهتايرجمو

 نوكت دقو « هيلإ نيرخالا هابتنا بذجو ةيمهألا ةغبص ءافضإب هضيوعت ىغبي , ةعاشإلا لقان

 اهيلإ جايتحالا " ىسقن عفادب اهديدرت ىلإ دمعتي ةصاخ ةينمأ هل ققحت - اهبذك مغر - ةعاشإلا

 نئاك وه ام نيبو ٠ نوكي نأ ناسنإلا هديري ام نيب وأ عقاولاب ىنامألا طالتخاب ىمسي ام وهو '

 ةعاشإلا نونآق

 ةيرظن وأ ةعاشإلل ىلاتلا نوناقلا ( نامتسوب ويلو تروبلأ نودروج ) ناملاعلا خيصي

 ("0): ةعاشإلا

 دنع ةروقلا عقارا لتنفب ندقاجكم لعامل ساو نق اهتاخر ىقا نيو قالت ةعاضإل ١

 رودب ةعاشإلا علطضت نأ عفاودلا هذهل ىوقلا ريثأتلا بلطتيو « اهلقنب نيمئاقلا صاخشألا

 انايحأو « مئاقلا ىلاعفنالا عقاولا ىلع ةلالد غبستو رربتو رسفت اهنأ ىنعمب : عفاودلا هذه ريربت

 ىلع ةطاسيب ةعاشإلا فصن نأ عيطتسن ثيحب ةوقلا نم ةعاشإلاو عفادلا نيب ةقالعلا نوكت ام

 90د بيس د ويح _. ' اعم ةيلاعفناو ةيتاذ ةلاحل طاقسإ اهنأ -

 ةيلاتلا ةرابعلا ىف ةعاشإلا نوناق " روجيرجكام ' ملاعلا غيصي امك

 . قباسلا عجرملا , نامتسوب ويل - تروبلأ نودروج 70.



 تاريثأتلل اعبت بسحف ثدجي امنإ ةئيبلا ليوأتو 3121 ىف يبذل ىلاعفنالا فيرحتلا نإ '

 " ضومغلاو ةيمهألل ةنماضتملا

 2 هةيلاتلا ةلداعملا ىف ةعاشإلا نوناق ةغايص ىلع نييأرلا الك قفتيو

 ( غ1 ةلاد شر

 : ىرخأ ةرابعيو

 .ضومغلا > ةيمجألا - ةعاشإلا ةدش

 : نييساسأ نيطرش ىلع دمتعت ةعاشإلاف

 وم وو وا : ةيمهألا *

 . ةعاشإلا لوادتمو

 دجت ثيح « راثملا عوضوملا وأ صخشلا نع تامولعملا ةلق وأ ة ةردسن ىنعيو : ضومغلا “

 . ضومغلا لك وأ ضعب هفنتكي ( صخشلا وأ عوضوملا ) ةعاشإلا روحم نأ ريهامجلا

 نيب لوادتلل اهتيلباقو ةعاشإلا نايرس ةجردب ايمك اطابترا ناطبتري ناطرشلا ناذه

 ةجردل اعبتو عوضوملا ةيمهأ ىدمل اعبت ريغتي ةلوادتملا ةعاشإلا ةوق نإف ىلاتلابو .. ريهامجلا

 ةقالع ىه امنإو (+) ةيفاضإ ةقالع تسيل ضومغلاو ةيمهألا نيب نذإ ةقالعلاف : هضومغ

 2 رصنع دوجو مدعف ؛ اعم +١( ) نيرصنعلا الكا ةيباجيإ ةميق رفاوت نم دبال ذإ (*) ةيفعاضت

 . ... ةعاشإ دوجو مدع ىلإ ىدؤي امهنم

 : ةعاشإلا نوفاآق دقن

 ةلواحم ىف ( نامتس وب ويل - تروبلا نودروج ) نيملاعلا نم لكل لوألا لضفلا عجري ٠

 . ةطيسب ةلداعم ىف ةعئاشلا صخلي ىذلا ديحولا نوناقلا هلعل لب ؛ ةعئاشلل نوناق لوأ عضو

 ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع نيرصنع لفغأ هنأ انل نيبتي نوناقلا اذه ليلحتب ... نكلو
 ا : امه



 00 : ةعئاشلا ةوود نمؤ *

اعيرس ىفتختو رهظت ىتلا ةفطاخلا ةعئاشلاذ
 ىتلا ريصقلا رمعلا تاذ ةعئاشلا وأ 

ةعئاشلا نع لاحلا ةعيبطب فلتقت موي ضعب ىأ اموي قرفغتست
 قرغتسي ىتلا * رمعلا ةليوط ' 

 - كش نود - نوكت اليوط انمز قرغتست ىتلا ةعئاشلاو ٠ تاونس نوكت دقو اروهش اهتايرس

ىف هب دتعي انمز قرغتست ال ىتلا ةعئاشلا نم ةوق رثكأو ارمع لوطأ
 ٠ ةعئاشلا نايرس 

 : ةعئاشلا عمتجم *

لصف - ةرسأ ) ريغص عمتجم ىف رشتنت ىتلا ةعئاشلا
 |( ةريغص ةسردم - ىسارد 

 ( ةلود - ميلقإ - ةنيدم ) ريبك عمتجم ىف ىرست ىتلا ةعئاشلا نم ةوق رغصأو اريثأت لقأ نوكت

لا ) ىرصنع ةعئاشلا نوناق نمضتي نأ بجي كلذ ىلع ءانيو
 بناجب ( عمتجملاو نمز

 ٠ ( ضومغلاو ةيمهألا ) ىرصنع

 مرتقملا ةعاشإلا نوناق ظ

 َ (م»«ز)+ ( غ«أ)- شق

 | [: هانعمو

 | | ( ةعئاشلا عمتجم * ةعئاشلا نمز ) + ( ضومغلا * ةيمهألا ) - ةعئاشلا ةوق

 نمز نأ نيح ىف « ضعبب امهضعب ناطبترم نارصنع ضوسغلاو ةيمهألا نأ كلذ

 نايرس نمز ناك اريبك عمتجملا ناك املكف + ةعئاشلا عمتجمب قيثو دح ىلإ طبترم ةعئاشلا

 دمتعي اهفعض وأ ( ةعئاشلا ةوق ) نأ لوقلا نكمي ؛ ىلاتلابو ٠ حيحص سكعلاو « اريبك ةعئاشلا

 ظ : ىه ةيساسأ رصانع ةعبرأ ىلع

 . اهلوادتمو اهلقانل ةبسنلاب ةعئاشلا عوضوم ةيمهأ - ١

 . اهقدصمو اهعماسل ةبسنلاب ةعئاشلا عوضوم ضومغ -؟

 . اهعمتجم ىف ةعئاشلا َقاَيَرَس نمز
 ٠ ةعئاشلا هيف ترشتنا ىذلا عمتجملا مجح - ؛
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 : ريخلاو ةعئاشلا

 ريياعم هيف رفوتت ىأ ؛ ناهربلا حوضوو ىقيقحلا ردصملا قدص ىلع ربخلا دمتعي

 ابلاغ - ىهق ةعاشإلا امأ « ةيمسرو ةيعرش تاونق قيرط نع - ابلاغ - هلوادت متيو قدصلا

 ةيعرش ريغ تاونق ربع بلاغلا ىف اهلوادت متيو ةيوهلا ةحضاو ريغ ردصملا ةلوهجم نوكت -

 . ةيمسر ريغو

 : وجخلاو ةعئاشلا نبب قرفلا

 ىلع ىرخأ ةيحان نم ةعئاشلا موهفمو « ةيحان نم ربخلا موهفم نيب ةقرفتلا نكمي

 ١ 00 : ىلاتلا هجولا

 ١ - ابلاغ ' ردصملا ةلوهجم ةعئاشلا نأ نيح ىف « ' امئاد ' ردصملا مولعم ربخلا ” .

 . ةينالع ريغ ىف لاوحألا بلاغ ىف ةعئاشلا لوادتت امنيب , ةينالع ىف ربخلا لوادت متي -؟

 وأ ليوهتلا وأ ةغلابملا ىلع ةعئاشلا دمتعت امنيب « ةيعوضوملاو قدصلا ىلع ربخلا دمتعي -*

 . بذكلا

 ىف انمز قرقتست ةعئاشلا نكلو « هثب وأ هرشن وأ هنالعإ بقع - اينمز - ذفنتسُي ربخلا - ؛

 . اهعويذ

 : ةروطسألاو ةعئاشلا

 ةنايد اياقب وأ ةيخيرات ةياور نع ةرابع ىهف ٠ ةروطسألا ىنعمل قبس اميف انضرع

 ىبعشلا ثارتلا نم ءزج ىلإ تلوحت مث ةعئاش تحبصأو « نامزلا رم ىلع تروحت ةميدق

 . ليج دعب اليج بوعشلا هلقانتت ىهفشلا

 : ةووطسألاو ةعئاشلا نيب قرفلا

 : ىلي اميق اهدرون ' ةروطسألاو " : ' ةعئاشلا ' ىموهفم نيب ةيرهوج قورف دجوت
 ىلإ - نمزلا رورمب - لوحتت نأ نكمي ةعئاشلا نأ ىأ ةدمجم ةعئاش نوكت دق ةروطبيسألا ١-
 00 000. اهيحص سيل سكعلا نكلو ؛ ةروطسأ



 قرغتست نيح ىف - ةروطسألا ىلإ ةبسنلاب - ةدودحم ةينمز ةرتف ةعاشإلا قرغتست - ؟

 0 . لايجألا ربع اهلقانت متي ذإ ريثكب لوطأ اتقو ةروطسألا
 نإ لب . سانلا نم ىمظعلا ةيبئاغلا ىدل ةعئاشلا نم اقيدصت ىوقأو اعانقإ رثكأ ةروطسألا -»

 . ' ةينيدلا ريطاسألا " ةينيدلا تادقتعملا نم حبصت امدنع ةوقلا نم غلبت دق ةروطسألا

 : ريطاسألا رهشأ نمو

 ةروطسألا - ( رشلاو ريخلا عارص ) سيروزوأو سيزيإ ةروطسأ - ىنوعرفلا ىنوكلا ماظنلا

 . ١ ( بلكلل ناسنإلا ةبحص وأ ناويحلاب ناسنإلا ةقالع ) ةيقيرفإلا

 2س ا ا سس و ا ل اس هس جو. هس هم: اج حس + عسي جس يسب وب بص ب: يطع اه سس. عسب. سس... سس بيج ص. سس سي سس سس 2س 22 لل إل يي ييجي يببيبحيييي يب ببسي بسس٠س٠لل يب سس م سس سس سس مس مرعب ب يس ص مل



 تاعئاشلا فيفصت : يناثلا بلطملا

 ريياعمو سسأ لوح اوفلتخا ذإ ؛ تاعئاشلل ( دحوم فينصت ) ىلع نوثحابلا قفتي مسل
 نكمي هنإف ةعاشزلل ةيملعل ١ تافينصتل تلا كلت ةفاك صضا معتسأ لالخ نمو . !ريبك افالكخا 5 هيلا

 ظ ٠ : ىلي اميف تافينصتلا ةفاك رصح

 - , ةعئاشلا ةرود نمز وأ ىنمزلا رايعملا ثبح نم تاهئاشلا قيشعت :الوأ

 تقو نم ا!ءدب اهفادهأل ةعئاشلا قيقحتل ةمزاللا ةرتفلا ىه ةعئاشلا ةرود نمزف

 . لوادتلا ةلخرمب ارورم ام عمتجم ىف اهتابث ىتح اهقالطنا

 : عاونأ ةثالث ىلإ اينمز ةعئاشلا فينصت نكميو

 : ةفحازلا وأ ةيباحلا ةعئاشلا -1

 قرغتستو ءطبب لقانتت اهنإف ىلاتلابو دارفألا نيب ارسو اسمه اهلوادت متي ىتلا ىهو
 ةفحازلا تاعئاشلا نم عونلا اذه رشتنيو . عمتجملا دارفأ ةيبلاغ اهفرعي ىتح اليوط اينمز اتقو
 ءطب مغر - دعت ىهو , نوجسلا لثم ةقلغملا تاعمتجملا لخاد وأ ةيسيلوبلا تاعمتجملا ىف
 ةيقادصملا نم ريثك اهيلع ىفضت لوادتلا ةيرس نأ كلذ ةيوقلا تاعئاشلا نم - اهراشتنا

 . عانقإلاو

 : ةببعافدنالا ةعئاشلا -8

 وأ ةماعلا ثداوحلا هاجت ةيسامحلا لاعفألا دودرو ةيوقلا تالاعفنالا ىلع دمتسعتو
 ثداحلا اذه هاجت عمتجملا دوسي ىذلا ماعلا بضغلا وأ رعذلا ىف لثمتتو « تامزألا وأ ثراوكلا

 اهيلع بترتي ال دقو اهعافدنا ةوقل ةماه راثأ اهيلع بترتيو ةيوق نوكتو ةضراعلا ةمزألا وأ
 . بسح كلذو « اعيرس بشنت امك اعيرس تفخت اهنا ذإ ؛ اهعافدنا ةوق تهتنا ام اذإ راثا ةيأ
 . تاعئاشلا نم ةيعونلا كلتل ىعامجلا لعفلا در ىلع ةبترتملا ثادحألا تايعادت
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 تاعئاشلا فينصت ٠

 ( 4 ) مقر لكشلا

 تاعئاشلا فينصت



 خال ١

 ثيح ؛ ١5/45 ماع رياربف ؟5 ىف ىزكرملا نمألا ثادحأ : ةيعافدنالا ةعئاشلا لاثمو

 نمألاب نيدنجملل دينجتلا ةدم دازت فوس هنأ اهالفم ' ردصملا ةلوهجم " ةعئاش تقلطأ

 نمألا تاركسعم ةفاك نيب قربلا ةعرسب ةعئاشلا كلت ترشتناو ٠ ةيفاضإ ىرخأ ةنس ىزكرملا

 ةعئاشلا كلتل عيرسلا راشتنالا ةجيتن تابارطضاو بغش ثودح ىلإ ىلا اسمك ف زادك رفا

 ظ ظ . ةيعافدنالا

 : ةصئاغلا وأ ةسطاغخلا ةعئاشلا
 تاذ ىف روهظلل دوعت مث « ىرخأ ةرتف ىفتختو ةينمز ةرتفل رشتنت ىتلا تاعئاشلا ىهو

 ' تابسانملا تاعئاش ' ب اضيأ اهتيمست نكمي نذإ ىهف ٠ قحال تقو ىف ىرخأ ةرم عمتجملا

 اهدعب امو تاناحتمالا ةرتف نابإ بالطلا نيب رشتنت ىتلا ( طابحإلا وأ فوخلا ) تاعئاش لثم

 .اهملاعم ىف ةداعم تاعوضوم ىف ةرركم نوكت ام ابلاغ تاعئاش ىهف « ةجيتنلا روهظ ىتح

 اهنوديعتسي مث ةجيتنلا نالعإ دعب مهنادجوو بالطلا لوقع ىف نوكس ةلاح ىف دقرت اهنكلو
 ظ - ... اذكهو « ةيلاتلا تاناحتمالا ىف ةدارإ وأ ىعو نود ةينا

 : ( ةعئاشلا عوضوم ) ثبح نم تاعئاشلا فيفصت :ايناث

 ةعئاشلا فادهأل وأ تاعئاشلل ةيعامتجالا وأ ةيسفنلا عفاودلل فينصتلا اذه ضرعتيال

 ٠ عوضوملا ةعيبط ىأ ؛ هلوح رودت ىذلا عوضوملا ةيواز نم ةعئاشلا ىلإ رظني امنإو

 - ةيداصتقا - ةيسايس ' تاعئاش ) ىلإ عوضوملا ثيح نم تاعئاشلا فينصت نكمي ىلاتلابو
 ظ ظ . ٠ ( خلإ... ةيعامتجا - ةينيد - ةيفاقث

 تاعئاشلا لثم ىرخأ ةيعرف تاقينصت ىعوضوملا فينصتلا اذه تحت جردنت نأ نكميو

 ةيسايس تاعئاش لثم ايبزح اهميسقت نكميو « ةلودلل ةيجراخلا ةسايسلاب قلعتت ىأ ؛ةيجراخ

 ' امك « ةضراعملا بازحأل ضرعتت ةيسايس تاعئاشو « مكاحلا بزحلا وأ ةيبلغألا بزحل ضرعتت

 قلعتت ءاوس ةيباختنا ةيسايس تاعئاش لثم ةدئاسلا ةيسايسلا ثادحألا بسح اهفينسصصت نتمي



 اذكهو.. ةيلحملا وأ ةيبعشلا سلاجملا تاباختناب وأ ناملربلا تاباختناب وأ ةسائرلا تاباختناب

 . خلإ .. ٠ ةيضايرلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيفاقثلا : : تاعوضوملا ىقابل ةبسنلاب نأشلا

 فلا ني اتلاف

ف نييرابتعالا وأ نييعيبطلا صاخشألا تاعئاشلا لوانتت ام ابلاغ
 ٠ عمتجملا ى

 . ىعيبطلا ناسنإلا ىه

 : ةيرابتعالا ةيصخشلا ع

ةلماعم هلماعيو اصخش نوتاقلاهرتعي ام ىده
يراتو ناونعو مسا هل نوكيف صاخشألا 

 خ

 : نيعون ىلإ مسقنت ىهو ... اذكهو كونبلاب صاخ باسحو داليم

 ظ ٠ : ةماع ةيرايتعا ةيصخش *

تاسسؤملا لئم ةماع الاومأ اهلاومأ ربتعت ىتلا كلت ىهو
 . ةلودلاب ةماعلا تائيهلاو 

 : ةصاخ ةيرابتعا ةيصخش ا“

يعامج ) ةيكلم ةكولمملا ةصاخلا تاكرشلا ىهو
 00000 رتشم وأ ة

 ٠ ةصاخلا ةكرشلا هذهل ىنوناقلا ىمسملا ناك ايأ

ةيصخشلا نأش ةيرابتعالا ةيصخشلا تاعئاشلا لوانتتو
 .. ةيعيبطلا 

متجالاو ةيسفنلا عقكاودلا ) يح نم تاعئاشلا فيفصت : اعباو
 :( ةيعا

عفادلا ةوقلا ىه ناسنإلل ةيسفنلا تاجاحلا نإ ظ
 وه ىسفنلا قلقلاف «؛ ٠ ةعاشإلل ةكرحملاو ة

 ناسنإلا لخاد ةتوبكملا تابغرلاو لامالاو « « بئاصملاو ثراوكلا تاعاشإ اهيف ومنت ىتلا ةئيبلا

او « ةيدرولاو ةملاحلا تاعئاشلا ساسأ ىه
لاو كفإلا تاعاشإل ىسيئرلا عفادلا وه دقحل

 ؛ ءارتثا

دصم ىه ةتوبكملا ةيسنجلا تايدغرلاو
يغ ةيفطعلا تااعلاو عئاضفلا تاعاشإ ر

 ؛ ةيعرشلا ر

 ؛ ىنعم ءارو ىعسلل ' ىساسألا كرحملا وه ' عالطتسالا بح وأ ' ةفرعملا ىلإ عفادلا كلذك



 . فرعي ال امل اضفر ؛ "؟ اذاملو ' ؟ فيكو " "؟ مل " فرعي نأل ىعسي هدلوم ذنم ناستإلاف

 ... اهل عابشاو عفاودلل ةيبلت ىه - انه - تاعئاشلاف ٠ ' ةيلوضفلا تاعاشإلا ' أشنت انه نمو

 . :  عفاودلا ثيح نم تاعئاشلا فينصت ىلي اميفو
 ظ : فوخلا تاعئاش -أ

 بورحلا تقو رشتني تاعئاشلا .نم عونلا اذهو " ةيمهولا تاعئاشلا ' اضيأ اهيلع قلطيو

 ىف ةقثلا فاعضإو ةكرعملا ىف رخآلا فرطلا ىدل ةيمازهنالا حورلا ةعاشإ ىلإ فدهيو

 ةصق ) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نابإ ترشتن ل ا ل ودعلا دونج

 ظ 2: (لالسلا

 ةيكيرنألا ةدحتملا تايالولا دونج نم ىرسألا هوشي ىنابايلا شيجلا نأ ةعئاشلا كلت دافمو
 ىف نيدنجملا مهيوذ تقلت ةيكيرمألا رسألا نم ديدعلا نأو .. نيقاسلاو نيعارذلا رتبب كلذو

 نم طقف ةدحاو ةلاح كانه نأ نيبت دقو . نيقاسلاو نيعارذلا ىعوطقم لالس ىف برحلا
 ' ةلاكو ةطساوب اهبحاص مسا نع نلعأو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف تثدح عونلا اذه

 رتب نأو "7 * لسنه كيرديرف ' ىدنجلا وهو م ١540 سطسغأ ١؟ ىف ' سربدتيشوسألا

 ةدحتملا تايالولا نيب تراد ىتلا ةيبرحلا كراعملا ىف ةباصإلا ةجيتن ناك هيقاسو هيعارذ
 نأو « ةينابايلا تاوقلا نم دمعتم هيوشت ةجيتن كلذ نكي ملو ' اوانيكوأ ' ىف نابايلاو
 ؛ ١ تغلب ةفلتخم تاعربت ىقلت امك « رالود فلأ ٠١ هتجوزلو هل تمدق ةيكيرمألا ةموكحلا

 . رالود فلأ

 : دقحلاو ةيهاركلا تاعئاش - ب

 ىلع وأ .. ىصحتال داكت اهتلثمأو ىدرفلا ىوتسملا ىلع ءاوس راشتنالا ةفيثك ةعئاش ىهو

 ردغ نع عئاظفو صصق نم ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف رشن ام : اهلاثمو ىلودلا ىوتسملا

 ىلإ عفادلا ناكو . ناملألا دونجلا ىرسأ ةلماعم ىف ةيناسنإلا نم مهدرجتو اكيجلب دونج

 . ١537 , رشنلاو ةعابطلل ةرهاقلا راد : ةرهاقلا , ةيسقنلا برحلا ء رصن حالص (7')



نم تاعئاشلا نم عونلا اذه قالطإ
او دقحلا رعاشم زاريإ وه ايناملأ بناج 

 دض ةيهاركل

يدشلا اهتمواقم ريظن اكيجلب
حداف رئاسخ هديبكتو ىناملألا شيجلل ةدينعلاو ةد

 . ة

ا ثاعاشإلا وأ ىنامألا تاعئاش -م
 : ةببدرول

 : ناعون ىهو . ةيلؤافت لويمو عفاود نع ةمجانلا تاعئاشلا ىهو

 . ةيتاذ ةيلؤافت لويم نم ةيوفعو ةيئاقلتب ردصت ةيدارإ ريغ ةيدرو تاعئاش -

 تاقوأ ىف بوعشلا نيب اهرشنو اهقالطإ تاموكحلا دمعتت ةيدمع ةيدرو تاعئاش -

 تاعئاشلا نم بولسألا اذه نكلو . بعشلا دارفأ ىدل ةيونعملا حورلا عفرل تامزألا

رملا سكع ىلإ بلقني دق ةدمعتملا ةيدرولا
 - ىنامألا ىف فارسإلا نأ كلذ ؛ هنم دا

 مغر

 . نايصعلاو رمذتلا ىلا ابلاغ ىدؤي - عقاولا لاح ءوس

 : ةيسنجلا تاعئاشلا -و

 مأ نيروهشم اصاخشأ اوناك ءاوس ' صاخشألا " لوح اهروحم رودي تاعئاش ىهو

 ةيفطاع تاقالع ىلإ تاعئاشلا اهبلقت ام ناعرس ةلامزلا وأ ةقادصلا تاقالعف ؛فدييناع

عب اهيلع ىفضتو ليصافتلا اهنم جسنتو ةيسنج تاقالع وأ ةميمح
 ليوهتلاو تاغلابملا ض

 وأ ةيباجيإ ) ةيسنج ةيسفن عفاودل ةيبلت ؛ راشتنإلاو عويشلل ةبصخ ةدام اهلطجي امم

 بعصيو ةيوقلاو ةرثؤملا تاعئاشلا نم ىهو ءاوسلا ىلع اهيلقانو اهيجورم ىدل (ةيبلس

 صاخشألا ةايح ىلع ةرمدملا اهرلثا نم تالفإلا وأ اهتمواقم - ريبك دح ىلإ -

 .مهلبقتسمو

 : ةكرعملا ىف ةبغرلا وأ لوضفلا تاعئاش -و

ح سانلا نم ةعومجم نيب ماهفتسا تامالعب لوضفلا تاعئاش أدبت
 ةيضق ىأ ام ةلأسم لو

يخلا جسن نم تالؤاستلا كلت_نع ةباجإلل مهدحأ ىربنيف . ةنيعم ٠
 ءاعدا ىف هنم ةبغر ؛ لا

  تاباجإ دجي ال نيح ىلوضفلا ناسنإلاف « ةفرعملا ىف ةبغرلا عفاد لباقي عفاد وهو ةفرعملا

هتاذ نم تاباجإلا كلت قلخ ىلإ ىعسي هنإف هلوضف ىفشت
 . لوضفلا اذه عابشإل 



 ما ١

 :" ةعئاشلا روحم " ثيح نم ةعئاشلا فينصت : اسماخ
 : لوح رودت تاعئاشلاف

 ام: ضخش >

 . ام عوضوم 7

 فدهتست تقولا تاذ ىفو ام عوضومل ضرعتت دق ذإ ؛ ًاعم نيروحملا ةعئاشلا لوانتت دقو

 ." اهردصم " ثيح نم ةعئاشلا فينصت : اسداس
 : نيعون ىلإ اهردضم ثيح نم تاعئاشلا مسكت

 : ردصملا ةمولعم تاعئاش )أ

 وأ ىصخشلا نصت لئاسو ةفاكبو ٠ ةفلتخملا مالعإلا لئاسو قيرط نع اهلوادت متي ذإ
 خملإ ٠ . تارضاحملاو تاءاقللاو تاودنلاك رشابملا

 اا : ردصملا ةمولعم رببغ تاعئاش (ب
 . ةيبنجأ ًالود وأ تائيه وأ ابازحأ وأ تاسسؤم وأ نييداع ادارفأ ردصملا اذه ناك ءاوس

 :كينكتلا ذيح نم تاعئاشلا فيبنصت : اعباس

 : نيعون ىلإ مسقنت اضيأ ىهو
 : ةيعافد تكاعئاش -أ

 : ناعون ىهو

 . ةداضم ةعئاش ةهجاومل ةيعافد ةعئاش

 ذهل ففخم وأ نسم رصف انه عئاشا ذخت دق وأ نكأ نإ هضيوتت قيرط نع هر نع دحلا وأ رمألا اذه ةمواقم ةعئاشلاب داريف ٠ : نيعم ثدح وأ ام رمأ ةهجاومل ةيعافد ةعئاسش *
 . ةيقيقح ريغ نامأ وأ مالحأ نم هنمضتت امب زثألا



يموجه ةعئاش - ب
 : ة

 | ظ ا

كت مي ةعئاشلا ىهو
ام ةلود د ةهجوم نو

دض وأ نيعم عمتجم وأ 
 ." ةركف دأ ةسايس 

عز اهنأش نم نوكيو ... ؛ عورشم
إ هجوملا فرطلاب ةقثلا ةعز

 هيوشتو ةعئاشلا هيل

 ٠ سانلا مامأ هتروص

ح نم تاعئاشلا فينصت : انمان
 : فدهلا ثي

ئاشلا فادهأ مهأ لامجإ نكمي
 : ىلي اميف تاع

٠ 
ظن ةهجو وأ ةنيعم ةركف رشن

م صخش وأ ام عوضوم ءازإ ر
 نيع

)١ 
 ةاالا 0 ظ ٠ ماعلا ىأرلا ضيوقت (؟

 0 . ةيونعملا حورلا ضفخ (*

نيعم عوضوم نع هابتنالا فرص (؛
 عوضوم ىلإ هبذجو راثم 

 . ةعئاشلا

 نم بولسأك ) ىرخأ ةعئاش ةمواقم (
 (  هضرع ىراجلا وحنلا ىلع تاعئاشلا ةمواقم بيلاأ

ماعزلا ىدحإب ساسملا (*
 ةيفاقثلا وأ ةيسايسلا ) تا

 ( خلإ ... ةينيدلا ىأ

نالاو فالخلا بابسأ رذبو ةعيقولا (1
 ةعيقولا ثادحإ ىلإ ةعئاشلا فدهت دقف , نيفرط نيب قاقش

يب - ىرخأ ةلودو ةلود : نسيفرط
 ول روز و و يل نلف - بعشلاو ةموكحلا ن

 فرط ريثت ةبذاك ةعقاو لاعتفا قيرط نع كلذو , خل! ... ةفلتخملا بعشلا فئاوط
 وأ رخآ ىلع

إ نكمي ىتح ليوهتلاو ةغلابملاب اهلوانتو ام ةثداح لالغتسا قيرط نع
 اض فارطألا ةراث

 .اهضعب

 ظ ظ

 : فادهألا ةددعتم ةعئاشلا (/

 بولسأب ةعئاشلا جسنت دق
 .ذهو ... ةروكذملا :فادهألا نيب نم رثكأ وأ افده اهيجورمل ققحي

دعي تاعئاشلا نم عون
تاعئشلا عاونأ رطخأ نم 

 : - 2٠٠ بعصي ذإ 

وه اهل ىقيبطتلا لاثملاو
دلا ردص ىف كفإلا ثيدح 

 .... ةيمالسإلا ةوع



 تاعئاشلا ةغابص

 : ةعئاشلا ةغابم ةيفبك

 ردصم ىعسي ىذلا فدهلا اهنم بولسأ لك ققحي ؛ . اهجسن ىف بيلاسأ ةدع تاعئاشلل
 .. هقيقحت ىلإ ةعئاشلا

 ل ل

 ا ١ :( ةعيقولا ) نيفاسألا ةقاد بولسأ -:

 - بعشلاو ةموكحلا نيب وأ - نيتلود ) نيفرط نيب "' ةعيقولا ' ىلع دمتعي بولسأ وهو
 .(اضعب مهضعب دارقألا نيب وأ - عمتجملا ىف ةيلقألاو ةيبلُعألا نيب وأ - هدونجو دنقلا نيب و
  بماك ' ةيقافتا عيقوت باقعأ ىف ليئارسإل ةيلاوملا ةيسايسلا رئاودلا ضعب هتددر ام كلذ لاثم.

 هى لزق زان ذم السا ةيفلط .اهعيقا وجب يقف نأ اهاافم لزق رسسإو نضع نيب تان قضم
 كلت تحجن طفلابو . ةيبرعلا ةيموقلاب كسمتلا نع تلختو نيطسلف ةلكشم نم اهيدي تضغ
 بناج نم رصم نيب ةعيقولا ىف " نيفاسألا ةقاد ' بولسأ ىلع دمتعت ىتلا ةيسايسلا ةعئاشلا
 اهتاقالع عطقب تماقو معطلا اذه تعلتبا ىتلا ء رخا بناج نسم ةيسبرعلا لودلا ةيبلاغو

 تا و ويس ياو . رصم عم ةيسامولبدلا

 ظ ... هركذ فلاسلا وحنلا ىلع ' . .. ةيبرعلا ةريظحلا

 : تيتفتلا بولسأ -ات

 ل ا ا ل لاب نع تر ل ع والا

 تاناد نأ : اهاوحف ةعئاش ارتلجنإ تقلطأ ١851 ماع ةيدنهلا ةروثلا مايق دنع : اهلاثسمو ا

 ماجحإ ىلإ ىدأ امم راقبألاو ريزانخلا محشي ةفلغم دونهلا دونجلا اهمدختسي ىتسلا عفادملا

 دونهلا نم اوناك ءاوس زيلجنإلا دض مهكراعم ىف عفادملا كلت مادختسا نع دوتهلا دوئجلا



 ةديقعلل اقفو راقبألا ميرحتل ) سودنهلا دونهلا نم وأ ( ريزانخلا محل ميرحتل ) نيملسملا

 ("2. ( ةيسودنهلا

 :طاقسإلا بولسأ م"

 ديسجت ىه ةعاشإلاو « ةيسفنلا هتلاحل اقفو ناسنإلاب ةطيحملا ةئميبلا ليواست وه طاقسالا

 نيرخالا اياطخ نكلو " براجت ' ىه ةيصخشلا ناسنإلا اياطخف « ةيتاذلا ةيصخشلا تالاعفنالل
 لوبقف .. دحاولا ءىشلل ىناعملا فلتختو تايمسملا فلتخت اذكهو ' حضاف كونس ' ىه

 " تقولا تاذ ىف وهو « هسفنل هرظن ةهجو نم ةيده وه نيرخالا نم ' ةيطع ' ل صخشلا
 .... اذكهو ةوسق مزحلاو اروهت حبصت ةحارصلا كلذك ٠ نيرخآلل ةبسنلاب ' ةوشر

 : دابطصآلا ىاعاشإ -*

 رطضيف ءىشلا اذهل ةغلابم ةعئاش قلطت « هتفرعم ىغبني لوهجم ءىش ديدحت ببصي امدنع

 ققحي ىلاتلابو « تاغلابملا كلت ةهجاومل ءىشلا اذه مجح نع حاصفإلا ىلإ رخالا فرطلا
 . هتفرعم ديري ناك ام ىلع فرعتلا نم هدارم ةعاشإلا ردصم

 اغلابم تاعئاش اوعاذأ امدنع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف نوينابايلا هب ماق ام كلذ لاثمو

 مجحلاب مهتفرعم مدعل كلذو ؛ ةيرحبلا كراعملا ىف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا رئاسخ نع اهيف
 كلت ترشتنا املو « ةيرحبلا ةيركسعلا مهتايلمع راسم ليدعت ىلاتلابو رئاسخلا كلتل ىقيقحلا

 . ىكيرمألا بعشلا نيب وأ ةكرعملا ىف دونجلا نيب اهيف غلابملا ةيكيرمألا رئاسخلا نع تاعئاشلا

 ىأرلا نم راكنتسالا تاحيص تعفتراو دونجلا نيب ضافخنالا ىلإ ليمت ةيونعملا حورلا تأدبو

 ةيلعفلا رئاسخلا ةعاذإ ىف ىكيرمألا شيجلا ةدايق تأدب نابايلا عم برحلا دض ىكيرمألا ماعلا

 نأ دعب ةعئاشلا كلت قالطإ نم مهفادهأ نوينابايلا ققح كلذبو « نابايلا عم ةيبرحلا اهكراعمل
 . نابايلا عم ةيرحبلا اهكراعم ىف ةيكيرمألا تاوقلا رئاسخ ليصافت ةيكيرمألا ةدايقلا نم اوفرع

 2 . قباسلا عجرملا ء رصن حالص 2



 عم ١

 00 20 : ةهاكفلا بولسأ-0

 .. اهلبقتو اهراشتنلا ةعرس ىف ريبك دح ىلإ مهسي رخاس ىهاكف فالغب ةعئاشلا فلغت دق

 جزتمي امدنعو ةيسفنلا برحلا تاكينكت دحأ دعت - صوصخلا هجو ىلع - ةيسايسلا ةتكنلاف

 فادهألا قيقحت ىف غلاب ريثأت هل نوكي دحاو نوكم ىف ةعئاشلا بولسأ عم ةتكنلا بولسأ

 .ةتكن ةروص ىف ةفلغملا ةعئاشلا ةهجاوم بعصي هنأ امك ٠ بيلاسألا كلت ةسرامم نم ةوجرملا

 تاعئاشلا ةغايص قرط

 ةهاكفلا دايطصم طاقسإلا -يتفت ةقاد
 نيفاسألا

 ( ةعيقولا )

 ( 4 ) مقر لكش
 تاعئاشلا ةغايص قرط



 تاعئاشلا ةمواقم قرط : ثلاثلا بلطملا

 اهتمواقم لقألا ىلع وأ ' تاعئاشلا لتق ' اهقيرط نع نكمي ىتلا قرطلا نم ديدعلا كانه

 لك ةعيبط عم تاعئاشلا لتقو ةمواقم قرط فلتخت لاحلا ةعيبطبو . اهراثأ نم فيفختلاو

 . اهتاذ ةعئاشلا عوضوم نع الضف ٠ هب ىرست ىذلا عمتجملاو ةعئاش

 تاعئاشلا لتقو ةمواقم قرط مهأل زجوم ضرع ىني اميفو
: 

 ١- كامولعملا ةحاتإب ةمواقملا بولسأ " قئاقحلا رشن ":

 قئاقحلا رشن مدع نأ ذإ سانلا نع تامولعملا بايغ لظ ىف الإ رشتنت ال تاعئاشلاف

 ىأ ةهجاؤمل لثمألا بولسألاو .. نيلتلا تيب اهق ولدت تاعئاشلا جاورل ابصخ اخانم قلخي

 اهيلع ءاضقلل كلذو ةعئاشلا روهظ ةيادب روف ةرشابمو سائلا ىلع قئاقحلا نالعإ وه ةعئش

 . سانلا نيب اهلوادت فقوو

 : ةعئاشلا بيذكت -

 كلت ىف لهسي ذإ ةحصلا نم اهل ساسأ الو ةقلتخم ةعئاشلا تناك اذإ ام ةلاح ىف كلذو

 بناجب ةقيقحلا نم اءزج نمضتت ةعئاشلا تناك اذإ امأ ٠ اهتحص مدع تابثإب اهبيذكت ةلاحلا

 ؛ اعم ةعئاشلا بيذكتو قئاقحلا رشن : ىبولسأ عابتا انه نكمي هنإف اهيف غلابم ىرخأ ءازجأ

 بيذكت تقولا تاذ ىفو ٠ ةعئاشلا نم حيحصلا ءزجلاب قلعتي اميف قئاقحلا رشن قيرط نع

 وأ رصاعم تقو ىف اعم نيبولسألا مادختسا متي دقو ٠ ةحيحصلا ريغ ىرخألا ةعئاشلا ءازجأ

 تامولعملاو قئاقحلا ةفاك رشن دنعف ىناثلا بولسألا مادختسا هيلي مث لوألا بولسألا مادختسا

 دح ىلإ دعاسيو ىناثلا بولسألا مادختسا نم اريثك كلذ لّهسُي ةعئاشلا نم حيحصلا ءزجلا نع



 هأ/ ١

 ' ظ : لهاجتلا وأ تمعلا بولسأ -)

 : اهتاذ ءاقلت نم ىهتنت نأ ىلإ رمت اهكرتو ةعئاشلا راسم ىف لخدتلا مدع ىف لئمتيو
 : ةيلاتلا تالاحلا ىف بولسألا اذه عبتيو

 . لاب ىذ ريغ ىشماه عوضومب ةطبترم ةعئاشلا تناك ام اذإ -

 . لوزت ام ناعرس - ةيتقو - ةينمزلا ةرتفلا ثيح نم تناك اذإ -

 ىري دق ذإ ؛ قئاقحلا رشن قيرط نع ةعئاشلا ةمواقم نود لوحت لماوع كانه تناك اذإ -

 نم - ةنيعم هوجو نم - لضفأ ةمواقم نود اهلوادتب حامسلاو ةعئاشلا تيوفت نأ

 . تامولعملا وأ قئاقحلا رشن قيرط نع اهتمواقم
 . اهبيذكت بعصي ةحيحص ءازجأ نمضتت ةعئاشلا تناك اذإ -

 ظ : ةداضم ةعئاشب ةعئاشلا ةمجاوم بولسأ -*

 قالطإ ةلاحلا كلت ىف نكمي هنإف ردصملا ةمولعم اهتمواقم دارملا ةعئاشلا تناك اذإف
 قالطإ بولسأ ىلإ أجلي دقف ردصملا ةلوهجم تناك اذإو « ةعئاشلا ردصم دض ةدالضم ةعئات

 ىقالتت امدنع ىلاتلابو . ةعئاشلا روحم صخشلا سفن نع وأ عوضوملا تاذ ىف ةدلضم ةعئاش

 لوزتو ىرخألا امهادحإ فقوت صخشلا سفن وأ عوضوملا تاذ نع ناتداضملا ناتعئاشلا

 ظ . اعم امهراثأ

 : ةعئاشلا ردصم وك كيكشتلا -

 أجلي دق مهضعب نإف ( ةيمالعإ ةليسو وأ - صخش ) ًامولعم ةعئاشلا ردصم ناكاذإ
 لوادت فقو ىلإ كلذ ىدؤي ىلاتلابو « ردصملا اذه ةيقادصم ىف كيكشتلا ىلإ ةلاحلا كلت ى.

 - ىجراخلا ليومتلا - ةيبنجألا لودلل ةلامعلا ) تارابع ةلاحلا كلت ىف مدختسيو ةعئاشلا

 . ( خلإ .. - ردصملا ةينطو ىف كيكشتلا

 هنأش نم ثداح وأ ةلكشم وأ عوضوم ىلإ هابتنالا فرص وأ هابتنالا واسم ليدعت يولسأ -*

 ةعئاش لامعلا نيب ترشتنا ام اذإ : كلذ لاثمو « اهتمواقم دارملا ةعئاسشلا عوضوم نايسسن



 نع تامولعم بيرست ىلإ تاموكحلا ضعب أجلت ةئاحلا كلت ىفف . روجألا ةدايز نع ةطغئاض

 ناكرأ ةلخنخ ىلإ كلذ ىدؤيف ؛ لاثملا ليبس ىلع ... جاتنإلاب روجألا طبرب قلعتي نوقاق دادعإ

 ةلكشم رهوج سمي ىذلا رخالا عوضوملا ةشقانم ىلإ لامعلا عمتجم باذجناو ىلوألا ةعئاشلا

 .... روجألا وهو ىلوألا ةعئاشلا

 | 0-00 : ةعئاشلا ميوجن -ا/

 نمو « ميرجتلاب عرشملا اهلوانتي ال -- رصم اهنيب نمو - ملاعلا لود بلغأ ىف ةعئاشلا

 ... اهلقان ىا اهجورم ىلع باقع الو ةعئاشلا قلطم وأ ردصم ىلع باقع ال مث
 وأ ةلودلل ةبسنلاب ءاوس ةرمدمو ةريطخ راثا نم هثدحت امو تاعئاشلا ةيمهأل ارظنو

  ةيعامتجا وأ ةيسايس ةناكمب نوعتمتي اوناك ءاوس دارقألل ةبسنلاب وأ اهتاسسؤمو اهتائيهل

 .اهل ةعدار تابوقع عضوو ةعئاشلا ميرجت بلطتي رمألا نإف ٠ نييداع ادارفأ اوناك مأ عمتجملاب

 : ىلي اميف ةعئاشلا ميرجت ناكرأ روصت نكميو

 ظ : ةعئاشلل ىداملا نكولا - >

 رددسم لكشب لاصتالا لئاسو ىدحإ ةطساوب ةعاذم وأ ةروشنم لاوقأ وأ لاعقأ ىأ ىف لثمتيو

 :تابتإو اهتابثإ بعصي اسمه وأ ارس لوادتت ىتلا تاعئاشلا نإف لاحلا ةعيبطبو ... رركتم وأ

 . اهردصم

 : ةعئاشلل ىونعملا نكولا -

 ةنيهلا وأ صخشلل ام ررض ثودح - ةعئاشلا ةلاح ىف - وهو ماعلا ىئانجلا دصقلا ىف لثمتيو

 . ةعئاشلا اهيلإ ةهجوملا
 . تامزألاو بورحلا تارتف ءانثأ تابوقعلا ةفعاضم *

 رارضأ ثودح ةلاح ىف ىندملا ضيوعتلاب مكحلا نكمي ىأ ؛ ةيندمو ةيئانج ةبوقعلا نوكت نأ *

 . ٠ ةيونعم وأ ةيدام تناكأ ءاوس ةعناشلا نم_
 1 نذل ةكلاولا رارضألاو تاعئاشلا ةروطخ نأشب هركذ مدقت اسم ءوسض ىسلعو
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 ها اقع ع 1 ف واق ةقايصت : يم عملا 6 0 امفاق َق عأ ومع 5 ىلا هلأ رسفألا وأ تاعمتسجمتل



 وأ ىموقلا ىوتسملا ىلع ءاوس اهرارضأ ىفالتو اهتمواقمل ةمهملا بيلاسألا دحأك تاعئاسشلا

 ىدرفلا 6.٠

 ع

 تاعئاشلا ةمواقم قرط

 بيذكت
 ةعئاشلا

 تمصلا

 ةعئاشلا لهاجتلاو
 ظ | ١ كيكشتلا ةداضملا

 راسم ليدعت

 ةهابتنالا

 ميرجتلا

 )٠١( مقر لكش
 ( تاعئاشلا لتقو ةمواقم قرط )



شلا لثقو ةموانأم ىلع دعاست ىتلا رصاتغعلا
 ةعئا

 ماهسإلا اهئاش نس ةدعاسنم رصصاتع ةس
 قرطلا دحأب تاعئاشلا لتقو ةمواقم ىف

 : ىهو « اهركذ فلاسلا

 : ةعئاشلا نمز (1)

 رصف « اهلاحفتساو اهعويش دنع اهتمواقم نم ريثكب لهسأ اهرشن ةيادب ىف ةعلاشلا ةمواقم

 ٠ اهلتقو ةعقاشلا ةمواقم رصانع مهأ نم نمزلا

 : ةعئاشلا ممتجم ()

 ىلع ةعئاشلا ةمواقم قرط حاجن فقوتسي
 تاعمتجملاف « ةعئاشلت هلآ هفدهتست ىذلا عمتجمل ! مجح

ملا تاعئاشلا ةمواقم ريبك دح ىلإ لهسي ةريغصلا
 . خيحص سفعلاو ؛ اهيلإ ةهجو

 ظ : ةعئاشلا عوض وم (8»)

 نوكت ىتلا ةعئاشلا سكعب سانلا نم ةريغص ةعومجم لاب لغشت ىتلا ةعئاشلا ةمواقم لهسب

 ظ . رشيلا نم ةريبك ةعومجم مامتها طخم

 : عطارئاميدلا خانملا (2)

 افف و ةيطارقميدلا ريغ وأ ةيطارقميدلا تاعمتجملا ىف تاعئاشلا ةمواقم قرط - اضيأ - فلتخت

 : ةعئاشلا حمص (0)

 ظ . تاغلابملا نم اريبك اردق نمضتت ىتلا وأ ةبذاكلا ةعئاشلا



 الكتل

 كامئاشلل ةيقيبطت تالاح : مبارلا بلطملا

 وأ نهارلا رصعلا ىف ءاوس تعقو ىتلا تاعئاشلا مهأل ةيقيبطت جذامن ضعب ىلي اميف

 ؛وصم ىلق كبسلا لاؤتز ةعئاش : الوأ

 اربخ ١155 ماع ربوتكأ ١5 قفاوملا ةعمجلا حابص ةيرابخإلا (.11./18 ةكبش تعازأ

 ١١ تبسلا ةليل ضرعتت فوس رصعم نأ اونلعأ نيينابايلا لزالزلا ءاربخ نم ةعومجم نأ نع

 ةدشب ةرهاقلا بريدي فوس لازلزلا اذه نأو ( رتخير )  نع هتوف ديزت ىوق لازلزا ربوتكأ

 . ةريبك ةيرشبو ةيدام رلاسخ هلع رفستو

 فالالا حوزن هنع مجن ةرهاقلا ناكس نيب ريبك عله ثودح ابننا اذه ةعاذإ ىلع بترتو
 تاحاسلاو ةماعلا قئادحلا ىف اورقتساو ةعمجلا برغم دعب ةرهاقلا ىحاوض ىلإ مهتارايسب

 . ةيلاعلا تارامعلاو نارمعلا نع اديعب ةيدنألاو

 : ةعئاشلا هذه فبنصن

 : ةيلاتلا اياوزلا نم ةعئاشلا هذه فينصت نكمي

 :قفدؤلا رابعملا ثيبح نم --أ

 اهنكل ةعاس ١4 نع ديزت ال ةدمل تشاعو اعيرس تتامو اعيرس تدلو ( ةيعافدنا ةعئاش ) ىه

 . . ريصقلا اهرمع لالخ ةرهاقلا ىنطاوم ىلع ريثأتلا ةيوق تناك

 : ةعئاشلا معوضوم كيبح نم - ب

 : معقاوعدلا كيبح نم -ي

 نم اهنأب - نويرصملا مهو ةعئاشلا مهيلإ ةهجوملا رظن ةهجو نم - ةعئاشلا هذه فنصت
 اد 2.3 سخقا ىلا 8لا
 0 دق قف غ4 ةين ا اج لع
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 : ودعصملا كبح نم - د

 . ةيرابخإلا ةينويزفيلتلا 0.19.8 ةكبش ' ردصملا ةمولعم ةعئاش ىه

 :كينكتلا ثببح نم -د

 . ةصاخ ةرهاقلا ناكسو ةماع رصم دض ةهجوم ىهف , ' ةيموجه ةعئاش " ىه

 : فدهلا ثيبح نم -و

 . هلاوحأ بارطضا ىلع لمعلاو ىرصملا عمتجملا ىف رعذ ثادحإ ىلإ ةعئاشلا هذه فدهت تناك

 : ةعئاشلا ةغابس ثيح نم - ز

 ةجرد ةدايزو ٠ ةعئاشلا نايرس ىف ماهسإلا اهنأش نم بيلاسأ ةدع ىلع ةعئاشلا هذه تدمتعا

 . : بيلاسألا هذه نمو « اهقيدصت ىلإ ليملا

 : تيتكتلا بوقسأ -

 هتفصو امك ىمادلا تبسلا ةليل رعذلاو علهلا اهدوسي نأو ةرهاقلا ةنيدم ىف للخ ثادحإ فدهب

 . تقولا كلذ ىف ةيرصملا فحصلا

 : ةعئاشلا ردصم ةيمولعم -!6

 . ةحارص ربخلا اذه ةعاذإب (..]ال.1! ةطحم مايَق ىهو

 ْ :" عئابلا كيرشلا " كينكت -؟©

 ربخلا اذه دانسإ ةيلمع وهو ةعئاشلا معدل اث”ث اطيسو ةينويزفيلتلا ةطحملا هذه تمدختسا

 دوصقم ءاملعلا نم قيرفلا اذهل نابايلا ةيسنج رايتخاو « نيينابايلا لزالزلا ءاملع نم قيرسملا

 اذه ىف ملاعلا ءاملع عربأ مه لزالزلا ىف نيصصختملا نابايلا ءاملع نأ رابستعاب اسمام#
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 'ج : ةقطنملا وق ةلئامم لزالز ثادحأ لالغتسا -#

 - نانويلا - ايكرت : و اي

 " فيوس ىنب * اهتاذ رصم ىفو

 : ةعئاشلا هذه ةعجاوم ةيفبك

 نعأو هلاسرإ ىرصملا نويزفيلتلا عطق ذإ رشابمو ىروف بولسأب ةعئاشلا هذه ةهجاوم تمت

 ةهجاوم ىف لثمألا .دولسألا وه اذهو . احيحص اربخ سيلو ةعئاش درجم سانلا هلقانتي ام نأ
 . ةيرم هملا ان يا اود ياا اعل تاعناشلا

 :  ىه ةعئاشلا هذه ىلع ىروفلا درلا تاكينكت تناكو

 60. .11! ةطحم ةعئاشلا هذه ردصم نأ ىفن -أ

 ظ . نابايلا ىف لزالزلا ءاملع ةعئاشلا هذهل ىلصألا ردصملا نأ نع ددرت ام ىفن -ب
 ءاربخ ةنسلأ ىلع ةيرصملا مالعإلا ةزهجأ تنلعأ ذإ ؛ " عئابلا كيرشلا ' كينكت مادختسا -ج

 .ةيمطلا ةيحانلا نم ةليحتسم لزالز عوقوب ؤبنتلا ةيلمع نأ داصرألاو ايجولويجلا ىف نييرصم
 جيلخ ادع اميف ) لزالزلا ةمزحأ نم ىضرأ مازح ىأ قاطن ىف عقت ال رصم نأ ىلع ديكأتلا -د
 ةمزحأ فعضأ نم دعي هنأ الإ ( ميظعلا ىقيرفألا دودخألا مازح قاطن ىف عسقي ىذلا ةبقعلا

 . ملاعلا ىوتسم ىلع اطاشن لزالزلا

 : ةيقونملا لافطأل ةيرشمجلا ءاضعألا وف راجتالا ةعئاش ؛ ايداخ

 ىف ةيفونملا ةظفاحم نع بعشلا سلجم باون دحأ نلعأ ١515 ماع سرام رهش ىف
 نود - دكؤت ةيوق تادنتسمو ةغماد ةلدأ هيدا نأ بعشلا سلجمل ةيناملربلا تاسلجلا ىدصإ

 - موقت موقلا نيبش ةنيدمب ةحصلا نيسحتا ةيئاسنلا ةيصمجلا نأ - كش ىندا
 ملا ضعب ىلإ ( جاخنلاو ةينرقلاك ) بسنلا ىنوهجم لافطألل ةيرشبلا ءاضعالا
 هبقعأ لب . ىناملربلا حيرصتلا اذهب بئانلا اذه .فتكي ماو . ةلئاط غلابمب ةيراشتسألا

 ب
 ع را

 تدين ني 2



 مهيلع تقلطأ ةيرصملا ةفاحصلا نأ هيونتلاب ريدجو ٠ بعشلا سلجم باون هئالمز نم ةعست

 ظ ] "0. ( تاعئاشلا باوت ) دعب اميف

 اقيلعت مويلا رابخأ ريرحت سيئرو ةرادإ سلجم سيئر هدعس ميهاربإ .أ لاقمب ءاج دقو

 ظ : ةعئاشلل هذه نودع

 نم اولعج امنإو ؛ ماعلا بئانلل هومدق ىذلا مهغالبب ةرشعلا بعشلا باون ةداسلا فتكي مسل .. '

 تالاكو ىلسارمو فحصلا ىبودنم لابقتسال اوغرفتو ةيئانج ثحابم طابضو نيققحم مهسفنأ

 - رطخي ال امو - رطخي ام لك مهل اومدقو ةيبنجألاو ةيبرعلا ةينويزفيلتلا تاونقللو ءابنألا

 عيب ةياكح تحبصأ قربلا ةعرسبو . ةكربفو الاعتفاو اليخت نيمجنملاو نيفلؤملا رثكأ لاب ىلع

 تسفانتو اهلك انيدلا ىف مالعإلا ةزهجأل ةبصخ ةدام ةيفونملا لافطأ ءاضعأو فارطأ

 اهيدهاشم قيوشتل اهنيب اميف - ةيقيرفأو ةيويسآو ةيكيرمأو ةيبروأو ةيبرع - تايقفضفلا

دنتسمو ةيلايخ عئاقوو ةيعامس تامولعم نم ززقمو فيخمو بيرغ لك ميدتتب
 ةفرحم تا

 .٠ ريوزتلاو سيلدتلاو شغلا ءاربخ نم نيصصختملا ريغو ءاطسبلا نم اهفشك لهسي ةروزمو

 عمج ىلإ هيلإ نيمتنملا ضعب عروتي ال دلبك ناسل لك ىلع رصم تحبصأ رصبلا حمل ىفو

 !  ٠ ىعاطقلاو ةلمجلاب ةديلولاو ةريغصلا مهماسجأ عيبو مهلتقو ءاطقللا نم لافطألا راغص

 : ةعئاشلا هذه ةهجاوم ةيفيك

مدق ىذلا غالبلا ىف تاقيقحتلا ءاهنإ ةعرسب ماعلا بئانلا رمأ
 سلجم نم باون ةرشع ه

 ظفح ماعلا بئانلا نلعأ مث ؛ ةزيجو ةينمز ةرتف ىف تاقيقحتلا نم ءاهتنالا مت ,لعفلابو « بعشلا

 ريغ اهتمرب ةعقاولا نأو « ةيعمجلا هذهل تماهتا نم هب درو ام ةحسم مدعل غالبلا اذه

 !ةحيحص
 يع

 2 .! بسسس د ييسسوب جدي دع دي جسم ب "جس
 ا

 . 1415 سرام ؟4 , مويلا رابتأ ةديرج :
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 ظ : ةعئاشلا ةقينح

 ىلإ عجري ةعئاشلا هذه صأ نأ ةماعلا ةباينلا اهترجأ ىتلا تاقيقحتلا نم نيبت

 | » :نيتعقاو

 سيئر ةجوز نأ ةضصاخاا هتاسلج ىف موكلا نيبشب نيماحملا دحأ هددرام : ىلوألا

 نع ريطخ رسب هيلإ تدضفأ دق ةيفونملاب ةحصلا نيسحتل ةيئاسنلا ةيعمجلا

 ( اهجوز نيبو اهنيب ةيصخش لاوحأ ةيضق ىف اهيماحم هرابتعاب ) اهجوز

 ةيرشبلا ءاضعألا ىد رجاتي - ةيعمجلا سيئر - اهجوز نأ رسلا اذه دافمو

 . ةراجدلا هذه نم ةلئاه احابرأ ققح هنأو بسنلا ىلوهجم لافطألل
 . ةزيجو ةينمز ةرتف ىف موكلا نيبش ىف ءاطقل لافطأل ةافو تالاح عست بقاعت : ةيناثلا

 : ىتالا انل نيبتي ةيساسألا اهرصانع ىلإ ةعئاشلا هذه ليلحتبو

 ىتلا ' ةيعمجلا سيئر ةجوز ىماحم " ةياور دنع أدبت ةعئاشلا هذه ىف ' ةلوقملا ' نأ -أ

 . ةصاخلا هسلاجم ىف اهددري ناك

 ىف - ةيعمجلا سيئر ةجوز تفن ثيح ' ةحصلا نم اهل ساسأ ال ' ةلوقملا ' هذه نأ -ب
 . ! ' ةلوقملا هذهب ىماحملا اذهل تضفأ اهنأ - تاقيقحتلا

 : ىهو ةعئاشلا هذه ىف ةعاشإلا لوادت لحارم - لماكلاب - تقبطنا -ج

 . تاعئاشلا ىلإ عامتسالا ىف ةبغرلا

 . تاعئاشلا قيدصت ىلإ ليملا -

 . ةعاشإلا قدصب عانتقالا -
 . ةفاضإلاب ةعاشإلا لوادت -

 سلاجملا ىف اسمه تأدب ذإ ةفحاز / ةيباح ةعئاش ىه : ةعئاشلا فينصت ثيح نم -د

 ءاضعأ اهطقتلاو ٠ ةماعلا سلاجملا ىلإ تلقتنا مث روكذملا ىماحملا اهدقعي ىتلا ةصاخلا
 مالعإلا لئاسو ةيبلاغ ىلإ مث بعشلا سلجم ىلإ مهقيرط نع تلقتناو ببشلا سلجم
 . .. !! ( ةيئرملاو ةءورقملاو ةعومسملا ) ةيبنجألاو ةيلحملا



  :؟ ليدكيدلا تاعئاشلا : خذلان

 هللا ءايبنأ دض نوقفانملاو رافكلا اهمدختسا ىتلا ةحلسألا رثكأ نم تاعئاشلا حالس ناك

 ةهجاوم ىف " سيلبإ ' همدختسا ' ةعئاشلا حالس ” حالسلا اذه نإ لب روصعلا رم ىلع هلسرو

 0 . هللا ةنج نم هجارخإل ' مدا انديس '

لا تاعئاشلا نم ةيقيبطت ةلثمأ ضعبل زجوم ضرع ىلي اميفو
 رافكلا اهقلطأ ىت

 00 ٠. لسرلاو ءايبنألا لوح نوقفانملاو

 : هلخلا ةرجش ةعئاش -أ

 :( 3 ةيالا ) فارعألا ةروس ىف ىلاعت هللا لوقي

 ةرجشلا هذه ابرقت الو ةئش ثيح نم الكف ةنجلا كجوزو تنأ نكسا مدايو "

نع ىرو ام امهل ىدبيل ناطيشلا امهل سوسوف ؛ نيملاظلا نم انوكتف
 نم امه

 7 انوتت وأ نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع امكبر مكهن ام لاقو امهتءوس

 ظ . " نيدلاخلا

 قل مدا نأ اهادؤمو ةعاشإلا هذهب امهعانقإ قيرط نع هتجوزو مدال هعادخ ىف سيلبإ حسجنو

رابك نم نوكيو توملا هكردي الو دبألا ىلإ ادلخم شاعل ةرجشلا هذه نم لكأ
 . ةكئالملا 

 : نيدلا موي ىلإ ناطيشلا نعلو مدا ىلع بات ىلاعت هللا نكلو

 ( 52 - ةرقبلا ةروس ) " ميحرلا باوتلا وه هنإ هيلع باتف تملك هبر نم مدأ ىقلتف "

 : ةكئالملا نم اونوكي نأو دبال ءايبفألا نأ ةعئاش - ب

 مدع ىلع ةجحك هلسرو هللا ءايبنأ نم ددع دض ةعئاشلا هذه نوقفانملاو رافكلا مدختسا

نأ بجي ال هلسرو هللا ءايبنأ نأ ىوعدب لسرلاو ءايبنألل مهتعاط
 نأ بجي لب رشبلا نم اونوكي 

 --ةكئالعلا نم هللا مهراتخي

 كه

 دكا مامإلا ةليضف تالاقم ةلسلس نم ىحوتسم ءزجفأ اذه (*
 ”! نع مارعأل ا كيل

 ٠٠/19 ماع مارهألا ةديرج ىف مالسإلا اهبراح فيكو ةبذاكلا'



 لحي

 " نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف مهيلإ ىحون الاجر الإ كلبق انلسرأ امو "

 "' ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ' انه باطخلاب دوصقملاو

 :( ؟14و'؟1 - رمقلا ةروس ) " حلاص ىبنلل ' ةبسنلاب رمألا كلذك

 . " رعسو لالض ىفل اذإ انإ هعبتن (ادحاو انم ارشبأ اولاقف . رذنلاب نومث تبذك "

 : ' حون انديس ' عم بولسألا تاذ رركتو

 . نوقتت الفأ هريغ هلإ نم مكلام هثلا اودبعا موق اي لاقف هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو "

 ولو « مكيلع لضؤتي نأ ديري مكلثم رشب الإ اذه ام هموق نم اورفك نيذلا ألملا ىلاقف

 . ( 764 :71 - نونمؤملا ) " نيلوألا انئابآ ىف اذهب انعمس ام ةكئالم لزنأل هثلا ءاش

 : هلسرو هللا ءايبنأ دض ( موُشلاو هقسلاو بذكلاو نوفجلاو رحسلا ) تاعئاش-ج

 تافصلا نم ضعب هلسرو هللا ءايبنأ لوح نوقفانملاو رافكلا اهقلطأ ىتلا تاعئاشلا نم

 لسرلا ةعاط نع سوفنلا فاعض ءانثإو هبتكو هللا تالاسر ناركن ىف مهدعاست ىتلا ةثيبخلا

 : تافصلا هذه نمو . ءايبنألاو

 . مؤشلا - هفسلا - بذكلا - نونجلا - رحسلا
 : تاعئاشلا هذه نم ةلثمأ ىلي اميفو

 الا ةيالا- صصقلا ةووسعت ©

 ىف اذهب انعمس امو ىرتفم رحس الإ اذه ام اولاق تنيي نيب ىسوم مهءاج املف '

 . " نيلوألا انئابأ

 :(21/) ةيآلا- ءارسإلا ةووعت 5#

 . (ص) دمحم انديس دوصقملاو . " اروحسم الجر الإ نوعبتت نإ نوملاظلا لوقي ذإ "



 ظ 1 - رسفوب ةروس ©

 : هلوقب (ص) دمحم هللا بطاخي

 ١ انأو لمعأ امم نوئيرب متنأ مكلمع مكلو ىلمع ىل لقف كوبذك نإو 5006

 نولمعت 0

 : مون انديس نأش ىف (/7")- رسنوب ةروس |.

 انتياب اوبذك نيذلا انقرغأو فئلخ مهانلعحو كلفلا ىف هعم نمو هنيحنف هوبذكف "

 " نيرذنملا ةبقع ناك فيك رظناف

 1( 1/6 سنوي ةروسس

 اموق اوناكو اوربكتساف انتيأب هثالمو نوعرف ىلإ نورهو ىسوم مهدعب نم انثعب مث "

 " نيبم رحسل اذه نإ اولاق اندنع نم قحلا مهءاج املف . نيمرجم

 :(025- 1002 فارعألا هاد

 لاق . نوقتت الفأ هريغ هلإ نم مكلام هثبا اودنعا موقاي لاق ادوه مهاخأ ناع ىلإو "

 " نيبذكلا نم كنظنل انإو ةهافس ىف كرنل انإ هموق نم اورفك نيذلا الملا

 -)1١1(: ءارسإلا كووتس ©

 نوعرف هل لاقف مهءاج ذإ ليئارسإ ىنب لئسف تنيب تياء عست ىسوم انيتا دقلو "

 . " اروحسم ىسومي كلنظأل ىنإ



 :( "4- "ز»)- رفكاغ كروس ءا

 رحس اولاقف نورقو نمهو نوعرف ىلإ نيبم نطلسو انتيأب ىسوم انلسرأ دقلو "
 5 "باذك

 ش

 :(21)- لمنلا كروس "

 ا ا اب ياو ع دع دول لا
 : مهل لاقف ٠ وراس حو وح احا هل اولاق ' حلاص ' موق نأ ةيآلا

 . هللاب مكرفك هببس مكرقفو مكمؤش

 : ةينيدلا تاعئاشلا ةهجاوم ةيقبك

 ةهجاوم ىلإ ميوقلا ليبسلا ( + ) ةيالا ٠ تارجحلا ةروس ىف ميرسكلا نارقلا مدقي

 : ىلاعت هلوقب اهتمواقمو تاعئاشلا

 ىلع اوحصتف ةلاهجب اموق 55 نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهبأي "

 . " نيمدان متلعف ام

 > ةصالخلا

 نكمي « ةفلتخملا اهتاميسقتو اهلحارمو اهناكرأو ةعئاشلا موهفمل قباسلا ضرعلا دعب

 اهناولأ نيابتتو اهلاكشأ عونتت دق ةقيلخلا ءدب ذنم تفرغ ةيعامتجا ةرهاظ ةعاشإلا نإ لوقلا

 ةيعامتجا ةرهاظ امود لظتس اهنكلو ٠ ةئمرألا بقاعتو ةنكمألا فالتخاب اهتاعوضوم فلتختوأ

 اهنرك بناجب ةيسايسو « ةيمالعإ ةرهاظ ىلإ ' ةعاشإلا ' تلوحت رصعلا اذه ىفو . ةيسفنو

 . ةيسفنو ةيحامتجا ةرهاد



 درام ىلإ لوحتت دقو رثألا ةفيعض ةعاشإلا نوكت دقو
 دقو 2« هتهجاوم نكمي ال ىوق

ضوو ةينالع ىف ثادحألا حطس ىلع عطست
 دقو « ةيفخو ارس ضرألا تحت نمكت دقو ٠ حو

 اهتبرت ... اهيفدهتسم نيب قربلا ةعرسب رشتنت دقو ؛ اهيعماسو اهيجورم نيب ءطب ىف وبحت

 ةفرعملا ىف ةبغرلاو مامتهالا ' اهيوري ىذلا اهؤامو تامولعملا ةردنو ضومغلا ةبصخلا

 . "ةليدبلا

 اونوكي مل هلسرو هللا ءايبنأ نإ لب « رشبلا ةيبلاغ بيصي ةعئاشلا بوركيم زازرو

 0 تاعئاشلل اضرعت سانلا رثكأ اوناك لب تاعئاشلا حالس نع ىأنمب

 نيب ةايحلاف ٠ اسأبو ةوارض اهاوقأو ةيسفنلا برحلا ةحلسأ مهأ دحأ اضيأ ةعاسشإلاو

 برحلاو « مالسلا تقو ةيماد تاعارص وأ بورحلا تقو ةيراض كراعم امإ بوعشلاو لودلا

املس عارصلا وأ ايرح كراعملا تاودأ دحأ ةيسفنلا
 ظ ...٠ 

 ىعسمو - ىفاقث سابلو - ىعامتجا زاربإو - ىسفن ضرم ) ىه ةعاشإلا ... اريخأو

و - ىئاعد بولسأو - ىسايس
السو - ىداصتقا كولس

 0 ١ |: . 500 ح



 عباولا .دحبملا

 ةيسفنلا برحلاو ةباعدلا تاكيبنكت



 و١

 اهلالخ نم ققحت ةيساسأ رواحم ةثالث ىلع ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا دمتعت

 : ىه رواحملا هذهو . ةوجرملا اهفادهأ

 لئاسو ' ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا بيلاسأ اهلالخ نم سرامت ىتلا لاصتالا تاونق *

 . فلؤملا اذه نم لوألا ثحبملا ىف هلوانت قبس ام وهو " ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا
 ' ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا فادهأ قيقحت ىف لاصتالا تاونق مادخت سا ةيفيك

 . ثلاثلاو ىفاثلا نيثحبملا ىف ليصفتلاب هانلوانت ام وهو ٠ " ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا بيلاسأ

 ةيسايسلا ةياعدلا تاكينكت ' ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا ةياعدلا بيلاسأ ةغايص قرط ٠

 " ةيسقنلا برحلاو

 ةياعدلا تاكينكت نم كينكت ( ١17 ) لالخ نم ثحبملا اذه ىف هضرعن فوس ام وهو

 : ىهو . مادختسالا ةعئاشلا ةيسفنلا برحلاو ةيسايسلا

 فيرحتلا (5) ليترتلا (4) ريربتلا (9) لامهإلا )١( بذكلا )١(

 ديسجتلا )٠١( عيطقلا (4) عاعشإلا (8) لادبإلا (/) فذحلا (1)

 ةيفطاعلا ةراشتسالا )١4( ليوهتتلاو ةغلابملا (15) ةصرفلا زاهتنا (١؟) ةداهشلا )١١(

 ةيسايسلا ةتكنلا (7١)رباعلا وأ ضراعلا كينكتلا )١١( رابتخالا نولاب (15)

 0 اهنم كينكت لكل ىلي اميف ضرعنو



 ا ١

 بذكلا كينكت : الوأ

ع ةيقيقح ريغ ةعقاو وأ ربخ وأ ةياور رشن وأ ثب ىف بولسألا اذه لثمتيو
 اهنأ ىل

عو اهتالمتشم لك ىف ةقداص نوكت ال ةنلعملا ةعقاولاوأ ربخلا وأ ةياورلاف 0
 ؛ !هرصان

 ب ٠ اهتمرب ةيقيقح ريغ ةياور ىهف

ذكلا كينكت ' كينكتلا اذه ىلإ ةيسفنلا برحلا ططخم وأ ةيعادلا أجليو
 قيقحت فدهب ' ب

 هحضفو هتمواقم لهسي ' بذكلا كينكت " نأ كلذ ؛ لجألا ةريصق ةطخ لالخ نم ةعيرس ضارغأ

ا ةاعدلا أجلي كلذ مغريو اهتابثإو قئاقحلا نالعإ اهمهأ نم قرط ةدعب
 وططخمو نويسايسل

 ٠ ةلجاع فادهأ قيقحتل بولسألا اذهل - اريثك - ةيسفنلا بورحلا

 :" بذكلا " كيفكتل ىقيبطت لاخم

 5٠١١ ماع سرام رهش لالخ ندرألاب نامع ىف ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم داقعنا بقع

 برعلا نأ قفألا ىف ادبو ' ةيبرعلا ةحئاصملا رمتؤم ' هيلع قلطأ ام وهو
 ديحوت كشو ىلع

لاب ليئارسإ ترعش ١ فالخ دعب مهفوفص نومظنيو ةقرف دعب مهتسملك
 روفلا ىلع تأديو قلق

 « ةنكمملا تاكينكتلا لكبو بيلاسألا ىتشب ةيبرعلا لودلا دض ةيسفنلا برحلا ةسرامم لامكتسا

 كولملا ةدوع بقعو رمتؤملل ىماتخلا نايبلا نالعإو رمتؤملا ءاهتنا نم ةعاس ؟4 لالخو

 " رتبوكيلهلا ' تارئاطب ةينيطسلفلا ندملا ىدحإ فصقي ليئارسإ تماق مهداليل برعنا ءاسؤرلاو

 نيينيطسلفلا نينطاوملا نم تارشعلا ةباسإو لتقم نع رفسأ رفا ىشعو ناودح ىف ةيبرحلا

 نوراش لييرإ ' نأ - ةيليئارسإلا ةعاذإلا قيرط نع - ءادتعالا اذه بقع - ةأجق - تلعأو ,

نسح ضيترنا " رطخأ دق ىليئارسالا ءارزولا سيئر "
 .!هذيفنت لبق فصقلا اذهب املع ' كرابم ى

 :كيفكتلا اذه ةسرامم نم ليئارسإ كادجأ

 : ةيلاتلا فادهألا قيقحت ىلإ - لاحلا ةعيبطب - ليئارسإ ىعست تناك

 . ةيبرعلا لودلا مامأ ةيرصملا ةدايقلا جارحإ ١-



 . رصمو ليئارسإ نيب ةصاخ ةقالع دوجوب ةيبرعلا لودلا ماهيإ -؟
 نونظلا نم تاماود ىف برعلا كباشتو رمألا اذه نم ققحتلل راظنألا تفل -*

 مشاغلا ناودعلا ىهو ةعقاولا ةقيقحلا .ىلإ ل تاماهتالاو
 هينيطسلفلا ندملا ىدحإ ىلع

 00 يا

 : يولسألا اذه ةهجاوم ةيفبك

 لمكملا ةيسفنلا برحلا تاينعت نم بذكلا " كينكتلا اذه ةهجاومب رصم تماق

 : هيلاتلا قرطلاب ' نيفاسألا ةقاد " بولسأل

 . ةقلتخملا ةياورلا هذه ةبوذكأ نع ىروفلا نالعإلا ١-
 ةيرفلا هذه ةدشب هيف ىفني ىوق حيرصتب ءالدإلاب هسفنب ' كرابم ىنسح سيسئرلا " مايق -؟

 . هريغ وأ عوضوملا اذه ىف ءاوس ةليوط ةرتف ذنم نوواش ثداحي مل هنأو ةيليئارسإلا

 بذكلا كينكت ةهجاومل رصم هتسرام ىذلا بيذكتلا بولسأ حوضوو ةحارصضو ةوق -*

 ] ] . . ىليئارسإلا

 ةعاذإلا نأب حيرصتلاو ةيذاكلا ةلوقملا هذه نع ليئارسإ عوجر . كلذ ىلع بترتو

 .. ! اهتحص نم دكأتت نأ نود ةمولعملا هذه رشن ىف تأطخأ دق ةيليئارسإلا

  لامهإلا : ايناث

 - بفقاوملاو اياضقلا ضعب ءازإ لامهإلا كينكتب مازتلالا ىلإ ةيعادلا رطضي ام انايسحأ
 ةتباثلا تاماهتالاك « ايمالعإ ةراثملا وأ ماعلا ىأرلا اهانبتي ىتلا - ةقداصلاو ةيقيقحلا

 «ةعمتجم ةداضملا ةياعدلا بيلاسأ اهعم ىدجت ال ىتلا ٠ ةنمزملا لكاشملاو ةحضاولا تايبلسلاو .-

 « ففقاوملا هذه ةمواقم نع ىضاغتلا وه ةلاحلا كلت ىف ةيعادلل - طقف - حاتملا نوكيو



 كرتغل ٠ ةلكشم ىأ دأوب ليفك نمزنا * : لئاقلا راعشلل اقيبطت ءودهب رمي ىت تقولل اهنارس:.

 ' ! نمزلا رورمب اهراثأ ىهتنت ىكل ىه امك روم“
 كلت لوطت دق ذإ ؛ ةفيعضلا ةيئاعدلا بيلاسألا نم لامهإلا بولسأ - ؛ضيأ - دعير

 ظ . ةدوشنملا اهفادهأو اهرامث ةياعدلا بيلاسأ ىتؤت امنيب ةينمزلا ةرتغا

 ىرخألا ةيئاعدلا بيلاسألا دحأب ةراثملا ةيداملا قئاقحلاو ةتباثلا رومألا ةمواقم نكميو

 . هابتنالا ليوحت ىأ لادبإلا بولسأ ةصاخ - بولسألا اذه مادختسا بئاب+ --

 ويوبكلا : اكلاث .

 ' راثملا فقوملا " ىلإ تدأ ىتلا عفاودلاو بابسألا حرش ىلع دمتعي ريربتلا كينكتو

 . اهتيمتحو تارربملا كلتب سانلا عانقإ ةلواحمو ء ام ةيضق وأ نيعم صخشل ةبسنن+

 ةيناعد بيلاسأ ةيأ مادختسا ىف لشفي امدنع ريربتلا بولسأ ةسرامم ىلإ ةيعادلا أجليو

 ظ . ةراثملا ةيضقلا ةهجاوم ىف بيلاسألا كلت ىدجت ال امدنعو ٠ ىرخأ ظ

 : ةيلاتلا بابسألل رثألا ةفيعض ةيئاعدلا تاكينكتلا نم ريربتلا كينكت دعيو

 ىمظعلا ةيبلاغلا ىدل ةعئقملا بيلاسألا -نم تسيل اهتاذ دح ىف ريربتلا ةيلمع نأ ه

 ظ . سانلا نم

 ةيعادلا هدصقي امل ةرياغمو « امامت ةيسكع جئاتن ىلإ - انايحأ - ريربتلا ىدوي «

 . ريربتلا نم

 ثدحلا توبثل - ابلاغ - ةيفاك نوكت ريربتلا بولسأو ثدحلا نيب ةينمزلا ةرتسفلا ©

 كينكت قيرط نع ريثأتلا اذه ةلازإ هعم بعصي ىذلا رمألا ء سانلا ناهذأ ىف

 . ىرخألا لبسلاو تاكينكتلا نم هريغ وأ ريربتلا
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 : ةدكح ولو وأ رتل /' 4 متن 4 وتلا 3 ًاعبمأ و

 عوضوملاف ؛ ةفلتذم تاقايس ىف أدبملا وأ ةركفلا ضرع راركت ىلع كينكتلا اذه دمتعي 03

 ربع ةنيابتمو ةقفاوتم روص ىفو ةفلتخم لاكشأب - هراركتو - هضرع متي نكلو ٠ امئاد دحاو

 ىتلتملا ةرصاعم قيرط نع كلذو « ( ةيئرملاو ةعومسملاو ةوعرقملا ) ةحاتملا مالعإلا لئاسو

 نع هيناث ةراتو ةءارقلا قيرط نع نوكي ةراتف « ةفلتخملا مالعإلا لئاسو ربع كينكتلا اذهب

 رثؤملا ليترتلا هكينكتل مزاللا ىرهوجلا طرشلاو . عامتسالا قيرط نع ةثلاثو ةدهاشملا قيرط

 . هلويمو روهمجلا اذه ةعيبط عم روهمجلا ىلإ ةهجوملا ةلاصرلا لكشو ةجهل بسانت ىدم وه

 :كينكتلا اذهل ةيقيبطتلا ةلثمألا نمو

 ل ,بدلا ةيابئارسإلا ةوقلا " موهفم ليترتو راركت 1471 برح دعب ليئارسإ ةسرامم

 ةسميزهن ىبرعلا رأثلاب ىداني ناك ىذلا ىبرعلا ىموقلا ماعلا ىأولا ةهجاوم ىف كلذو . رهقت

 يضعب ودا ىنهذلا خيسرتلا ىف ايبسن حجن دق كينكتلا اذه نإ : لوقلا نكميو .

 ميهافعلا كات امامت تددبو ١51/7 برح تعاج ىتح « رهقت ال ةيوق ةلود ليئارسإ نأ نيعباتملا

 برعلا نم كينكتلا اذهب نيرثأتملا ضعبل تداعأو , طسوألا قرشلا ةقطنم ىف ةدئاس تناك ىتلا .

 . مهسفنأ ىف مهتقث
 :كينكتلا اذه فادجأ

 ٠ : ىلي اميف ىئاعدلا كينكتلا اذه فادهأ ترولبت

 . مهسفنأب ةقثلا مهداقفإو « برعلل ةيونعملا حورلا فاعضإ -

 . ةصاخ مهنم نييركسعلاو مهسفنأ ىف نييليئارسإلا ةقث ةدايز -

 ةيونعملا حورلا فعضل ةيقطنم ةجيتنك ةينيطسلقلا ةمواقملا حور ىلع ءاضقلا -

 ظ يعل
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 :كينكتلا اذه ذيفنتل ةيليئارسإلا ةياعدلا اهتذختا ىتلا تاءارجإلاو :!زكتوملا

 ؛ ةيبرع ضرأ ىلع تمت ىتلا ةيبرحلا كراعملا مالفأو روص ضرع ىلع زيكرتلا ٠
 ٠ . ىليئارسإلا ىركسعلا قوفتلا نايبل

 . مهنم ضعبلا عم ثيداحأ ةعاذإو , برعلا ىرسألا روص ضرع ىف رارمتسإلا ©
 ظ . فعضلاو ةقثلا نادقفب ىحوت

 ارشابم اضرع كلذ ناك ءاوس مالعإلا لئاسو ةفاكب كينكتلا ذه ضرع عونت ©
 يل: منيف ىف ةظئقل ليم تامزسمل نم هلك دير ىتحا ارباع اضرع مأ ادوصقمو

 . ىريتاكيراك مسر وأ لاقم ىف ةرباع ةلمج

 ظ : ليتوتلا وأ راركتلا كيدكت ةمجاوم ةيفيك
 : ةيثاتلا ةيمالعإلا تاسرامملاب ىئاعدلا كينكتلا اذه ةهجاوم نكمي

 ضرعي ىتلا لاصتالا لئاسو ربع هل نيقلتملل هرصانع حرشو بولسألا اذه نومضم ريسفت »
 > > .:بولسألا اذه اهب

 . عئابنا كيرشلا وأ ريربتلا كينكت لثم , ىرخأ ةيئاعد تاكينكتب هتهجاوم
 . هتيقادصم ىف كيكشتلاو كينكتلا اذه مدختست ىتلا ةياعدلا ردصم ةمجاهم *

 ىليئارسإلا مالعإلا ةسرامم نع تمجن ىتلا راثالا ىلع ءاضقلا نإ . رمألا ةقيقح ىو
 ةطساوب هيلع ءاضقلا مت نكلو ؛ ةداضملا ةيمالعإلا تاسرامملا قيرط نع نكي مل كينكتلا اذهل
 بناجلا ىلع ةيباجيإ راثآ - اضيأ - اهل ناك ىتلاو ( م 157* ماع ناضمر - ربوتكأ برص )
 . ىبرعلاو ىرصملا
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 فبرحتلا : اسماخ

حيرصت ىف ةرابع وأ ةملك لادبإ ىف كينكتلا اذه لثمتي
 ربخ وأ ىساوس لاقم وأ لوئسمل 

عم ىلإ ةريصق ةرابعل وأ ةدحاو ةملكل لادبإلا ةيلمع ىدؤت ثيحب ءابسنألا تالاكو هتلقانت
 مد

 حيرصتلا نم دوصقملا ىنغملل امادت فخ,
 . افيرحتلا | ءارجإ لبق ىلصألا لاقملا وأ

 بمان هدهاعم عيفقوت بقع - ىبرع لوئسم عم اراوح ىليئارسإ ىفحص ىرجأ : لاثسع

 عم ( مالسلا ) ديرن اننإ " : : لاق ليئارسإ عم حلصلا ةيبرعلا لودلل ضفر نع هلاؤسيو - ديفي

ارطألا عيمج نيب ةاواسملاو لدعلا نم سسأ ىلع لين
 اهئادبإو مالسلا ةملك فيرحت متف " ف

 ديرت اننإ * : ىلاتلا صنلاب ىبرعلا لوئسملا حيرصت ءابنألا تالاكو تلقانتو . ( حلصلا 9 هع

 ىتلا ةلودلا نخاد ةيسايسلا تامزألا نم ددع ثودح ىف كلذ تببستو .. " ليئارسا عم حطم ظ

 . ىرخأ ةيبرع لود ةدع نيبو لوئسملا اذه اهتم,

 : قيرحتلا بولسأ 00 ةينبك

 : ةيلاتلا لئاسولاب فيرحتلا بولسأ ةهج وم نكمي

 . قأ ىأرلا وأ جيرصتلاب ءالدإلا بجي « ةينهاسح تاذ وأ ةكئاش تعوضومل ضرعتلا دنع ٠

 ةيمالعإ رداسصم ٌةدعل ىسأايسلا نالسعإللا
 ردصملا اذه دمت !ذإ ثيحب دحاو ردصمل سيلو

 تماق ى رخألا ةيمالعإلا رداصملا نأ املاط هفادهأ ققحي نلف فيرحتلا بولسأ ىنإ ىسمالعإلا

 . ىقيقحلا حيرصتلا ثب وأ رشنب

 ةيمالعإ لئاسو ةدع مادختساب كلذو هراثآ لحفتست نأ لبق فيرحتلا اذه بيوصت ةعرس »“

 . فرحملا ىأرلا وأ حيرصتلا حاضيإل
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 ظ قذحلا 5 اسد است

 فذح نإف «'" ' ةالصلا اوبرقت ال لثم . دوصقملا ىنعملل امامت رياغم ىنعم ىلإ ىدؤي نا نامي ىسايس حيرصت وأ ثيدح وأ ةلوقم نم ءزج فذح نإف ؛ فيرحتلا بولسأ سكع وهو
 صنلا ىف ىهنلا نأ كلذ , دوصقملا نسكع ديفي ةينارقلا ةيالا نم ' ىراكس متسنأو ' ةرابع
 . ' ىراكس متنأو ' * ةرابع فذح دعب ىهنلا نأ نيح ىف ىراكسلل ةالص ال هنأ هب دوصقم لماخأ
 .. ! ةفاكلل هجوم هنأ ىنعي

 : اهمهأ نم « قرط ةدعب فذحلا كينكت مادختسا متيو
 : ةيلاتلا ةرابعلا اهنع ربعت ىتلا ٠ , ةطورشملا ةيسايسلا تانالعإلاو تاحيرصتلا -أ
 قيرط نع بولسألا اذه مادختسابو ( ... ةيلاتلا طورشلاب نكلو .. . ىلع قسفاون نحن )
 ف حرصملا هدي امل مات فئاخم ىنعم ىلإ ىدؤي ةرجلا نم تالا ءزجلا ل
 . ةلاحلا هذه ىف نلعملا

 ىلإ اضيأ ىدؤي اهفذح نإف تاحيرصتلا وأ لاوقألا ردصتت نى ىتلا تاريربتلاو تامدقملا -ب
 قفاون اننإف .. . ةيلاتلا تارربملاو بابسألل ارظن ) اهلاثمو . دوصقملا ىنعسلاب لالخإلا

 ىدؤي دق اهيابسأو يد ةنورقم ريغ ةقفاوملا كلت عويشو ةعاذإ نإف ( ...
 ير يي ايلا
 نع هلك نالعإلا جرخي دق نالعإلا وأ حيرصتلا نم ةدحاو ةرابع يا نسل كلج ع
 . هنم ةدحأو ةملك فذح دعي رخآ ىنعم هنم مهفيو ٠ . ىقيقحلا هدصقم

 ( هابتنالا ليوحت ) لادبإلا : اعباس

 ىلإ راثم نيعم عوضوم نع .سانلا مامتهأا فرص هايتنإلا .ليوحت وأ لادبالا .كينكت -ىطي 5
 عوضوملل ملعلا ىأرلا هابتنا تيتشتو . لوألا عوضوملل ةيبلسلا راثالا ىدافتل رخا عوضوم
 1 لوألا
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منإو ء« بسحف درفلا قاطن ىلع متياال لادبإلا كينكتو .
 قاطن ىلع - اضيأ - متي ا

ا تايلمعلل ةيلاعفنالا ةلاحلا ىلع دمتعيو , ةعامجلا
 ءازإ لقعلا اهيلإ أجلي ىتلا « ةيروعشالل

 . ام ةلكشم
 ظ ظ

صاخلا هذه ةيركسعلاو ةيسايسلا حلاصملا باحصأو ةاعدلاو نويسايسلا لغتسيو
 ىف ةي

 تامزألا تاقوأ ىف اميسالو ماعلا ىأرلا تاهاجتا ليوحت
 ] ظ .

 : نيتقيرطب كينكتلا اذه ديفنت متيو

 هباشم عوضوم ىلإ نيفدهتسملا هابتنا ليوحت ١-
 تيتشت دصقب ٠ راثملا لوألا عوضوملل

 ماعلا ىأرلا مامتها زيكرت نع ةمجانلا راثآلا ىدافت نكمي ىتح« نيعوضوملا نيب ماعلا ىأرلا

 - لوألا عوضوملاب

 ربكأ ةيمهأ ىذ وأ ةوق دشأ رخآ عوضوم ةراثإ وأ قلخ ١-
 ليوحت دصقب لوألا عوضوملا نم

لا عوضوملا نم نيفدهتسملا مامتغاو هابتنا
 دنع : كلذ لاثمو . ىناثلا عوضوملا ىلإ راثملا لوأ

عتفت دق اهنإف « مكاحلا ماظنلا ىلع رثؤي دق ام ةلودب ةيداصتقا ةمزأ ثودح
 وأ ةيمهو ةكرعم ل

ادبتو « ىرخأ ةلود عم ةلعتف» ةمزأ ريثت
خلا رطخلا ) نع ثيدحلا ىف مالعإلا لئاسو ً

 ( ىجرا

 نيفدهتسملا ناهذأ فرصل ةريغصلا ةيلخادلا لكاشملا نع عافترالاو ء. فصنا ةذهو ةيعهأو

ا ةيركصلا وأ ةينسايسلا ةلكشملاب مامتهالاو ةيداصتقألا ةمزألا نع
 ٠ ةلطققمل

 ( ةرئادلا زكرم ) عاعشألا كينكت : انماذ

 ريغص رجح ءاقلا نع ةمجانلا ةيلاتتملا رئاودلا ةرهاظ' نم هتركف كينكتلا اذه ىحوتسي

 ىلإ دمت ىقلا ىلوألا ةرئادلا ءْئملا ىف رجحلا طوقتم نكن فلختتي ام ناعرس ْذِإ « ةريحبلا ىف

 أدبت د كينكتلا اذه ىق لاحلا اذكهو « راشتنالاو عاستالا ىف ةيهانتم ريغو ةيلاتتم رئاود ةدع

اور وأ ةركفب ةيسفنلا برحلا وأ ةياعدلا
رثؤم ةحيرش ىف ىقلت راعش وأ ةلوقم وأ ةي

 لخاد ة
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 ثيح نم ءاوس ةيباختنالاو ةيئاعدلا تالمحلا ىف مادختسالا عئاش كينكتلا اذهو . عمتجملا
 .. نيديؤملا ثيح نم وأ ١ ىئاعدلا لكشلا

 : وئاع دلا لكشلا ثيبح نمك

 . ةيباختنا ةرهاظم مث « ةيسايس ةرهمج ىلإ روطتت مث . ةرضاحم وأ ةودنب ةلمحلا أدبت
 : مهرملل نيدبؤملا تبيح نمو

 ةرئاد ىهو هب ةطيحملا ىلوألا ةرئادلا ليكشت ىف - ةيباختنالا ةلمحلا ةيادب ىف - حشرملا أدبي
 ءالمزو ناريجلا ةرئاد ىهو اهل ةيلاتلا ةرئادلا نيوكت ىف أدبي مث ؛ . نيبرقملا ءاقدصألاو براقألا
 نم حاجنلل مزاللا ددعلا دبنحي ىدع اذقفرا . راصنألاو نوديؤملا مهو ةثلاثلا ةرئادلا مث , لمعلا
 . ةيباختنالا ةرئادلا ءانيأ

 (ىودعلا لقن ) عيطقلا كينكت : اعسان

 أدبت ىتلا تارهاظملا : لثم « ةيريهامج لامعأ ىف اهدجن روص ىف كينكتلا اذه لثمتي
 « ائيشف ائيش اهددع ديازتي - ىودعلا بولسأب فطاوعلا ةراثتسا قيرط نع - مث ددعلا ةليلق
 ةرهاظملا هذه ودبت دقو , ريهامجلا نم ةريبك ةعومجم ىلع ةرطيسلا نم ةليلق هنف نكمتتو
 . ةليلق ةعامج ىأر نع الإ ربعت ال رمألا ةقيقح ىف ىهو ٠ . ماعلا ىأرلا نع ربعت اهنأك
 . ماعلا ىأرلا نع ربعي اهيأر نأب اهتفاثك عنقت عنقت ريهامج دشحت نأ بولسألا اذهب تعاطتسا

 ووو صوم
 ش 00 | - . عمتجملا نم ةضيرع تاعاطق

 - تاعامتجالا - ةرهمجلا : ىه اراشتنا ىودعلا لقن بولسأ لئاسو رثكأو
 ظ . ةهجوملا تاضارعتسالا

 - تاتفاللا - تاراعشلا - مالعألا : ىه كينكتلا اذه قيبطتل مدختسست ىتسلا تاودألاو
 . تافاتهلا - " اليل ' لعاشملا - دحوملا ىزلا - ىقيسوملا
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 بولسألا اذه ىذفنم نيب " ةيدايق ' ةلص أشنت لئاسولاو تاودألا كلت لالخ نمو
 دئاق ىلإ امئاد داقني تاناويحلا عيطق نأ امكف ؛ ' عيطقلا بولسأ " هيلع قلطي كلذل , روهمجلاو

 وأ تارهاظملا ةداق ءارو عايصنالا ىلإ - اهعبطب - ليمت ريهامجلا نإف ريسملا ىف عيصطقلا

 فظوملا مضت دق ىهف « ةرهاظملا ىف كراشم لك ىدل عفاودلاو بابسألا ددعت مغر تابارطضالا

 .« ةعماجلا نم هلصف متو «١ بوسرلا تارم ذفنتسا ىذلا بلاطلاو « ىرادإ رارق نم ررضتملا

 ددعتت اذكهو ... اهناكم نم هترايس تبحس ىذلا نطاوملا وأ , هسالفإ رهشأ ىذلا رجاتلاو

 لغتسيو « ىودعلا لقن بولسأب رهمجت وأ بارضإ وأ ةرهاظم لكش ىف دحتتو بابسألاو عفاودلا

 ماعلا ضفرلا راهظإ وأ فاعل دايقتاا وجب ربل ىدل ةيسفنلا ةعزنلا كلت نويسايسلاو ةاعدلا

 . تامزألا تاقوأ ىف بولسألا اذه لالغتسال

 ديسجتلا : ارشاع

 سوسحم ىدام ءىش ىلإ تايجولوديألاو تادقتعملاو راكفألا ليوحت وه ديسجتلا

 مهمامأ ةمئاد ةفصب سانلا هاري « تادقتعملاو راكفألا كلتل ازجومو اربعم نوكي . سوملمو

 ظ . ناكمو نامز لك ىف مهلوح نمو

 نويزفيلتلا تاشاش ىلع ءاوس ريهامجلا مامأ امئاد ةلثام ةدسجملا زومرلا كلت ودبتو

 كلذل , تقو لك ىفو « ناك امنيأ نطاوملا اهاري ٠ ةماعلا نكامألاو تاقرطلا ىفو ٠ امنيسلا وأ

 0 ا يو ا يس يحرم

 وأ يرخسلا بولسأ وه رخأ ىئاعد كيت ماختساب ديسجتلا كينكت مالا ىأرلا هجاويو

 .. ةيطارقميدلا ريغ لودلا ىف ةصاخ « ةتكنلا



 م١

 ةداهشلا : رشع ىداح

 ركفم وأ ميعز ىلإ ةبوسنم ثيداحأ وأ ءارا وأ تانايب وأ لاوقأ ىلع كينكتلا اذه دمتعي
 لئاسو ىدحإب روشنم ربخ ىلع دمتعي دق وأ , فوسليف وأ ىفاقث وأ ىعامتجا وأ ىسايس
 نأب ءاحيإلل كلذو , ىنويزفيلتلا وأ ىعاذإلا ثبلا قيرط نع ةلوقنم ةياور وأ « ةيبنجألا مالعإلا
 ةيعادلا نيب ةقالعلا ىف ' ثلاث فرط ' لاخدإ ىأ ٠ ةقث ردصم ىسلإ ةبوسنم راكفألا كلت

 . هاوعد معدو ةيعادلا ةيكزت هنأش نم نوكي ' عئابلا كيرشلا " ىمسي ةياعدلل نيقلتملاو

 دحأ نع جرخت ال هبولسأ ةيعادلا اهب ىوقي ىتلا ةياورلا وأ ةلوقملا كلت نأ رمألا ةقيقحو

 ظ : نيرمأ

 . قالطإلا ىلع ةحيحص ريغ « ةقلتخم ةياورلا وأ ةلوقملا نوكت نأ : لوألا

 رياغت « ىرخأ ةبسانم ىف تيقلأو ٠ رخا قايس ىف تريثأ دق ةلوقملا نوكت نأ : ىناثسلا
 اا . هب اهقصل دارملا عوضوملا

 : ةيلاتلا قرطلا ىدحإب ٠ ايئاعد افيظوت ةياورلا وأ ةلوقملا كلت فيظوت متيو . ظ

 .اذه نأ ىلع ةلالدلل ( ةيمالعإ ةليسو وأ ام ةئيه وأ صخش ) ةقث ردصمب داهشتسالا -
 .اداهشتسا وأ ريغلا نع القن ) دكؤمو تباث وه لب ةيعادلا قالتخا نم سيل عوضومل

 . ( هيف قوثوملا ريغلاب

 دمعي ىتلا « هيرميس ابو ردا ا را يطل -
 . اهمعدو اهتدناسم ىلإ ةيعادلا

 اهنأو شافنلا وأ لادجلت ةلباق ريغ اهنأو ةيلورق وأ ةلوقملا كلت ةيقادصم ىلع زيكرتلا - 5
- 

 تدفو نيملعتملا فاصنأ لثم عمتجملاب حئارش ضعب ةلامتسا ئف بولسألا اذه ديفيو

 ةهجوملا ةياعدلاب عانتقالا ىف نيددرتملا

 م



 : عئابلا كيرشلا كينكت ةمجاوم ةيفيك

 : ةيلاتلا ةيمالعإلا تاسرامملاب كينكتلا اذه ةهجاوم نكمي

 ىعسي ىذلا فدهلا عم فقوملا اذه فالتخا ىدم نايبل ' عئابلا كيرشلا ” فقوم ريسفت ا“

 ظ ا ةيعادلا

 ( ةصرقلا زاهتنا) ةأجافملا : رشع ىناث

 ام ربخ وأ لاقم رشني وأ ؛ ؛ ةعقوتم ريغ ةيعرف ةيضق روثت وأ ام ةثداح ثدحت دق

ب موقيف هفادهأو ةيعادلا تابغر عم اقفاوتم نوكي ( اذمع وأ ةفدصلاب ءاوس)
 اذه لالغتسا

اعدلا ةلمحلا فادهأ قيقحتل ءاكذو ةعرسب ضراعلا ربغلا وأ تداحلا
 ظ . ةين

 .ف هئاوقأ عامسل سفانملا حشرملا ىعدتسي دق ةيباختنالا تالمحلا ءانثأ : كلذ لاثم

 دمعيف فرشلا وأ ةهازنلا نسمي ال عوضوم ىف ةباينلا وأ ةطرشلا
 ىلإ هل سفانملا حشرملا

لع لمعلاو ةيعامتجالا هتناكمو هتعمس نم لينلا ىف اهزاهتناو ةعقاولا كلت لالغتسا
 ةلامتسا ى

 0 ٠١ هيديؤم نم دنع ربكا

 : ةممرفلا ءامتنا وأ ةأ ةاجاقملا كينكت رص أذ

 تقولا لماع نأ كلذ « اهثودح عقوتملا ريغ رابخألاو ثداوحلا لالغتسا ةعرسل هبنتلا -

 . ثداحلا لالغتسا ىف ةريبك ةيمهأ لكشي

 . ةيعادلا فادهأ ةمدخل هعيوطتو ضراعلا ثداحلا اذه ةلالد ىف ليوهتلاو ةغلابملا

 . نكمم تقو عرسأ ىفو ريهامجلا ددع ربكأ نيب ةعقاولا وأ ثداحلا اذه رشد

 دلل ةيجون ؛دييأت ثادحألا تايعادت نم اهنأ ىلع ةعقاولا كلت وأ ثداحلا اذه راهظإ -

 . ةعقوتم ريغ وأ ةئجافم تسيل اهنأو « ةيعادلا

 ا



 : ةصرقلا زاهتنا كبفكت ةمجاوم ةبنبك

 : ةيلاتلا قرطلاب ةصرفلا زاهتنا وأ ةأجافملا كينكت ةهجاوم نكمي
 . ماعلا ىأرلل ةياعدلا كلت هدض ةهجوملا صخشلا فقوم حيضوت ةعرس ه

 لينلل هراثملا ةعقاولا وأ ربخلل هزاهتناو كينكتلا اذهل رخالا فرطلا جاهتنا زارسبإ ©
 . هنم

 نايبو فقوملا عيضوت ةصرف زاهتنا قيرط نع كلذو ٠ بولسألا تاذ ةسسرامم ©

 بيلاسألا دهأ مادختساب 4! ةيئاعدلا تابرضلا هيجوتو رخالا فرطلا ةينن ءوس

 ظ ظ . ةيئاعدلا

 لبيوهتلاو ةغلامملا : وشع ثلاث

 ىف ليوهتلاو تاءاصحإلاو ماقرألا ىف ةغلابملاو ثادحألا ميخضت ىف كينكتلا اذه لتمتيو

 . . ةيئاعدلا ةلمحلا فادهأ ةمدخل كلذو ةيضقلا وأ ةعقاولا تالولدمو جئاتن

 ظ 000 : نيقش ىلإ كينكتلا اذه مسقنيو
 فقي ىذلا صخشلا وأ ةينذقلا وأ فقوملا ةوق ىف ةغلابملا وسهو : ىباجيإلا قشلا -

 صخشلا وأ فقوملا كلذ معدل بيلاسألاو لئاسولا ةفاك مادختساو ... ةيعادلا ةقب

 . ماعلا ىأرلا مامأ اهيف غلابم ةروصب هراهظإو

 ميذضتو ( صخش - ةيضق ) رخالا بناجلا ءىواسمل ةبسنلاب ليوهتلا : ىبلسلا قشلا -
 بناجلا ضيوقتلو ٠ ةيحان نم ةيعادلا هدناسي ىذلا بئاجلا معدل ذخاملاو تايبلسلا
 . ىرخأ ةيحان نم رخآلا



 رص وبي

 :كينكتلا اذه ةمجاوم ةبفيك

 ءاوع لصفو ىعيبطلا اهمجح ىلإ ثادحألا در قيرط نع كينكتلا اذه ةهجاوم متي

 دع ليلدتلاو ةحيحصلا تاءاصحإلاو ماقرألا نالعإو . ىلصألا ثدحلا نع ةغلابملاو ميخضتلا

 ولسأ راطإ ىف كينكتلا اذه مدختسي ام ابلاغو ٠ ةمزاللا تادنتسملاو قئاثولاب اهتحص

 ةيفطاعلا ةراثتسالا : رشع عبار

 اعلا ىأرلا ةلامتسا ىف ةيداملا قئاقحلاو ةيعوضوملا بيلاسألا مادختسا بعصي امدنع

 اثتسالا كينكت ةسرامم ىلإ ةلاحلا كلت ىف أجلي ةيعادلا نإف ء داضم ماع ىأر ةهجاوم ىف وأ

 : . ةيفطاعلا

 : ىلع ةيفطاعلا ةراثتسالا بولسأ دمتعيو

 سح ىلع كلذو «٠ نيعم عوضوم هاجت سانلا ىدل ةيفطاعلا بناوجلا ةلامتسا -

 ظ . ةيعوضوملا بناوجلا

 . ةصاخ ةيمألا نم ىناعت ىتلا تاعمتجملا ىف ريهامجلا ىدل ةيسفنلا زئارغلا ةراثتسا -

 ( ماعلا ىأرلا ضبن سج ) وابقخآلا نولآب : رع سماخ

 م فاشكتسال مدختست ىتلا ةيديهمتلا ةيئاعدلا تاكينكتلا نم رابتخإلا نولاب دعي .

 ه رايتخاو . هتراثإ لمتحي عوضوم وأ ٠ ةمئاق ةيضق هاجت ماعلا ىأرلا فقاومو تاهاجتاو

 رط نع ايئاعد هتهجاومل لثمألا بولسألا ديدحتل كلذو رييغتلا وأ ريثأتلل ماعلا ىأرلا ةيلباق



 ماب ١

 اذه ىلع ءانبو . هل ماعلا ىأرلا لبقت وأ ٠ ةمواقم ىدم سايقل ةعئاش وأ ىأر وأ ربخ ثب
 ةهجوملا ةيئاعدلا ةلمحلا ذيفنت متي ىديهمتلا فاشكتسالا

 : ماعلا ءأرلا ضبن سج قوط

 ١- ةعئاشلا بولسأك ) اهئاذ ةياعدلا بيلاسأ دحأ ذيفنت قيرط نع ماعلا ىأرلا ضبن سج متي (

 ةمواقم وأ لبقت ىدم سايق اهنم فدهلا نوكي ةنيعم ةعئاش قالطإ ىلإ ةيعادلا دمعي ثيح

 ام رارق ذاختا ىف تاموكحلا ىدحإ عمزت امدنع : كلذ لاثمو . ةعئاشلا عوضومل ماعلا ىأرلا .
 قالطإ ىلإ دمعت اهنإد , راعسألا ةدايز وأ بئارضلا ةدايز لثم « ماعلا ىأرلا باضغإ هنأش نم

 ذاختا متي ةعئاشلا كلت هاجت ماعلا ىأرلا لاعفأ دودر ىلع ءاثبو , عوضوملا اذه لوح ةعئاش

 ةدايزلا مدع وأ ةدايزلا وحن بسانملا رارقلا ٠ رارقلا اذه ذاختا تيقوتو ء اهرادقمو .

 ةفرعمل ماعلا ىأراا ٌهداق نم ةيدمع ةنيعل - ننقم ريغو ىمسر ريغ - ءاتفتسا ءارجإ -؟

 . مهلويمو مهتاهاجتا
 . ةقباس تاعوضوم نم ماعلا ىأرلا تاهاجتاو فقاومل ةماعلا ةيجولوكيسلا ةسارد -*

 : ضبفلا سج بولسأ اهققحي ىتلا فادجألا

 . ةددحم ةيصخش وأ ام ةركف وأ ةنيعم ةيضق وحن ماعلا ىأرل تاهاجتاو لويم رابتسا *

 . ام ةيضق وأ نيعم ثدح هاجت ماعلا ىأرلا لاعفأ دودر ىلع فرعتلا *

 ىف مهرود مييقتو ؛ : ريهامجلا ىف مهريثأت ىدم ديدحتو ؛ عمتجملاب ىأرلا ةداق ةوق سايق ٠

 . عانقالاو ةلامتسالا تابلمع

 . ةيمالعالا تالمحلا ذيفنتل ةبسانملا ةيئاعدلا بيلاسألا ديدحت *

 . ةيئاعدلا بيلاسألا اهتطساوب سرامت ىتلا ةمئالملا لاصتالا لئاسو نييعت *

 :كينكتلا اذه ةهجاوم ةيفيك

 ظ ةئبعتو دشح قيرط نع ( ماعلا :أرلا ضبن سج ) راجتخالا نولاب كينكت ةهجاوم نكمي'
 . ماعلا ىأرلا ةوق ىدم رابتخا ىلإ فدهي ىذلاو ىديهمتلا بولسألا اذه ةمواقمل ماعلا ىأرسلا



 ىئاعدلا ططخملا ذيفنت نع رخآلا فرطلا مجحي ثيحب اهزاريإ ىف ةالاغملاو ٠ ةوقلا كلت راهظاو

 . رابتخالا اذه ىلع بترتملا

 ( ةرباعلا وأ ) ةضراعلا ةياعدلا كينكت : رشع ةتس

 ةروصب « مالعإلا لئاسو ىدحإ لالخ نم ام ةركف ثب وأ ضرع بولسألا اذه نومضم
 هذهب ةركفلا كلت ضرع دمعتي ةيعادلا نأ نيح ىف , ةدوصقم ريغ وأ دمع ريغ نع اهنأك ودبت
 . نيرخآلل رتتسم دقن هيجوت وأ « ددحم فده وأ « نيعم ىأرل جيورتلا دصقب ٠ « ةيفيكلا

 : بولسألا اذه لاثمو

 وأ دان داورل ماع رظنم : ىهو ةينويزفيلتلا تاقلحلاو ةيكيرمألا مالفألا ىف امئاد رركتت ةروص

 تايتف عبرأ وأ ثالث ةبحص ىف ىبرعلا ىزلا ىدتري لجر داورلا نيب اهيف رهظي رامقلل ةلاص
 ال ةينويزفلتلا وأ ةيئامنيسلا ةطقللا كلت نمزو « رامقلا دئاوم ىدحإ مامأ هلوح نوفتلي ناسح
 : نيماه نيرمأ ىلع ديكأتلا وهو « اهنم وجرملا فدهلا بيصت اهنكل ةدودعم ىناوث ىدعتي
 نمف « هكولس نيبو ملسملا ىبرعلل ةينيدلا ئدابسملا نيب اضقانت كانه نأ : لوألا

 . - ةرباعلا ةطقللا كلت لالخ - برعلا مهاهو  رامقلا مرحي مالسإلا نأ فورعملا

 . اكيرمأو ابروأ ىف رامقلا ةيدنأ نوداتري
 ولو ةأرما نم رثكأب ملسملا طابترا نع دهاشملا ىدل ةينهذلا ةروصلا تيبثت : ىناثلا

 ءاوس ةدحاو ةأرماب ىفتكي ال ملسملاف ؛ رامقلل دان وأ ىهلم ىف ةقيفر تسناك
 . ةجوز ريغ وأ ةجوز تناك

 . لاحلا ةعيبطب ىبرعلا ىزلا ىدتري ال برعلا نم ةيدنألا كلت داتري نم نأ عقاولا ىفو
 . نيدهاشملا ناهذأ ىف ىنعملا اذه تبثي تبثي ضراع وأ رباع هنأك ودبي ىذلا بولسألا اذه نكل

 أل ؛ دهاشملا ىدل ارثأ اهاوقأو ةيئاعدلا بيلاسألا رطخأ نم ه بولسألا اذه دعيو
 - بعصي هنإف ىلاتلابو .. -.ةدمعتمو ةدوصقم ةرباعلا ةطقللا كلت نأ كردي آل ىداعلا ةفاستملا
 . بولسألا اذه ةمواقم - ةريثك نايحأ ىف
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 ةيسابسلا ةتكنلا : رشع عباس

 , ةيسفنلا برحلا تاودأ رطخأ نمو ةياعدلا تاكينكت مهأ نم ' ةيسايسلا ةتكنلا ' دعت

 ريبعتلا بيلاسأ دحأ دعت - صوصخلا هجو ىلع ةيسايسلاو - ماع هجوب ةتكنلا نأ نع الضف
 .... هتاهاجتا ليدعت وأ هنادبإ وأ ماعلا ىأرلا ةهجاوم ىف اضيأ مدختست امك « ماعلا ىأرلا نع

 .(ام صخش وأ ةيضق هاجت ةرخاسلاو ةزجوملا ماعلا ىأرلا رظن ةهجو - ىه -ةتكنلا )

 | ظ ظ : ةنكنلا ناكرأ

 : ىلي اميف - ماعلا ىأرلا نع ةربعملا - ةتكنلا ناكرأ ديدحت نكمي فيرعتلا اذه نم
 . ةنيعم رظن ةهجو لثمت ةتكنلا *
 : ملقلا ىارلا نع نيضتلا نيلاننأ دخأ ىف.»

 . تارابعلاو تاملكلا ةليلق ٠ ةريغص ةرخاس ةركف نع ةرابع ةتكنلاف : زاجيإلا

 ةئيه وأ ةعامج وأ ةلكشم وأ فقوم وأ نيعم ىأر وأ ام صخش نم نوكت دقو : ةيرخسلا
7 

 ظ ١ : ةتكفلا فينصت

 : ةيلاتلا ريياعملل اقفو تاكنلا فينصت نكمي

 ظ 00 : موضوملا رايعم -أ

 وأ ايضاير وأ ايعامتجا وأ ايداصتقا وأ ايسايس : اهعوضوم نوكي دقف ٠ ةتكنلا روحم وهو



 : ةتكقلا نم دوصقملا رايعم - ب

 : اي انيق مق رضع ناني نكن هلل ةزجوملا كل

 1 ا

 . ةينهم وأ ةيفاقث وأ ةينيد وأ ةيقبط وأ ةيسنج : ةنيعم ةئف وأ عمتجملا نم ةحيرش

 ظ . ىسايس بزح وأ ةسسؤم وأ ام ةئيه

 ميلقإلا : تاكنلا اهيلإ ةهجوملا مياألا رهشأ نمو ؛ ميلقإ وأ ةنيدم وأ ةيرق : ةيفارغج ةدحو
 ظ . رصم ىف ' ديعصلا : ىبونجلا

لا تاكنلا اهلاثمو ) ةنيعم ةيجولوديأ وأ ماع ىأر وأ ةركف ىلإ ةهجوم ةتكنلا نوكت دق ٠
 ىت

 . ( ماعلا عاطقلاو « ةيكارتشالا لوح تانيتسلا ةبقح ىف ترشتنا

 عونلا اذهو « ةيداعم وأ ةقيدص ةلود تناكأ ءاوس ىرخأ ةلود ةتكنلا نم دوصقملا نوكي دق “

 . ةيسايسلا تاكنلا نم دعي تاكنلا نم

 : ةتكفلل يكاعدلا .ةبظوتلا وابعم -ج

 : ةتكنلا نوكت دق

 وأ فقاوم وأ ةماع تايصخشل ضرعتت الو « هيفرتلاو ةيلستلا اهنم دوصقملا : ةيداع - ١

 وأ ةيسايس فادهأ اهل سيلو « ةرخاسلا تاعمتجملا ىف رشتنت ىهو « ريهامجلا مهت اياضق

 ةينيد وأ ةيعامتجا وأ ةيداصتقا

 . ةياعدلا تاكينكت نم كينكتلا اذهب دوصقملا وه تاكنلا نم عوثلا اذهو : ماع ىأر ةتكن - ؟

 : لكشلا ثيح نم ةتكنلا ميسقت - د

 : ىلإ اهلوادت لاكشأ ثيح نم تاكنلا فينصت نتمر

 . ريهامجلا نيب ةهافش لقانتت ىتلا ىهو : ةيعمس تاكن -

 .درجم نوكت دقو ةءورقملا مالعإلا لئاسو ىف ةموسسرم ةتدكن تهور ريستاكي راكلا -

 . ةرخاس تاقيطعتب ةبوحصم تاموسر وأ قبلت الب ةرخاس تاموسر



 ١ط

 : ةتكنلا ةعببط -ه

 - ( نيفاسأ ةقاد ) ةعيق.ر - زئارغ - عقوت - دقح - ةيرخس - فوخ - لمأ - سلي - طابخإ
 . ( ةيسفنلا ) ةيرشبلا تافصلا سكعت ىتلا عاونألا رخا ىلإ .. ةضراعم - دييأت

 ظ : ةيؤمولا وابعم - و

 نوكت دقو « ةتكنلا مهلوانتت نيذلا صاخشألا وأ اهتالولدم ىف ءاوس ةرشابم ةتكنلا نوكت دق

 . ةيزمرلا ةتكنلا ىهو ةرشابم ريغ ةتكنلا

 : ةيلاتلا لاكشألا دحأ ذخأي ةتكنلا ىف زمرلاو

 : وصخشلا زمولا -أ

 ظ : قيرط نع
 صاخشألا ءامسأ ركذ نم الدب ةيمهو فئاظوب وأ ةليدب وأ ةراعتسم ءامسأب ةناعتسالا -

 . ةتكنلا مهدصقت نيذلا نييقيقحلا

 : وع وضوملا زمولا - ب

 : قيرط نع

 . ةلودلا :ىف لاوحألا ءوسب ةسردملا ىف وأ ةرسألا ىف لاوحألا ءوس لادبإ

 :ىظفتلا زمولا - م

 ظ !ذ : قيرط نع
 . طيسو رخا ىنعم نع ةلالدلل يظفللا لادبإلا وأ ةيروتلا

 ىتلا بتكلا تاهمأ مهأ نم ' ابديب ' ىدنهلا فوسليفلل ( ةئمدو ةليلك ) باتك لعلو
 ظ .... زومرلا عاونأ عيمج بتاكلا اهيف مدختسا
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 : ماعلا ىأرلا ةتكن صئاصخ

 : ىتآلا ىف ماعلا ىأرلا ةتكن صئاصخ رصح نكمي مدقت ام ىلع ءانبو

 . . راثم عوضوم وأ ةلكشم وأ ةيضق هاجت ام ىأر نع وأ ١ نيعم فقوم نع ربعت اهنأ - ١
 . ةيعوضوم وأ ةيصخش ازومر تناك ءاوس « ةتكنلا ةغايص ىف زومرلا مدختست - ؟

 . هلوانتت ىذلا صخشلا وأ فقوملل ةديؤم تسيل « ةيضارتعا وأ ةيدقن رظن ةهجو لمحت -*
 . نايحألا بناغ ىف رشابم ريغ بولسأ ىف حئاصن -؛

 . ةعرس قوفت ةتكنلا راشتنا ةعرس نأ : لوقلا نكمي ىتح ؛ : وفاعل نب اراقب بوم
 0 . ةليلق تاعاس لالخ ةلودلا ءاجرأ ةفاك ىف رشتنت دق ةتكنلاف . تالصاوملا لئاسو
 نوع هيرو اهظفح سانا ةقغ ىلع لمي إ يسال فحل ةثسكناةيسلبل -
 ىرخأ ةيئاعد ةليسو ةيأ نم رثكأ

 ىف ةتكنلا ماهسإ وهو : ا
 ا . ماعلا ىأرلا لادبإو ةمواقم قيرط نع : ايبلس وأ ماعلا ىأرلا نيوكت
 - ةيعامتجالا - ةيداصتقالا ) عمتجملا تايوتسمو تاقبط ةفاك نسيب اهراشتنا ةلوهسس -
 ةفاك نم ريهامجلا ىدل اباعيتسا رثكأ ةتكنلاف . اهباعيتسا ةلوهسل كلذو « ( خلإ ... ةيفاقثلا

 . ةدهاشملاو ةعومسملاو ةءورقملا ىرخألا تاعوضوملا

 نكميو . ةقورعملا ةياعدلا لئاسو نم ةليسو ىأب ( ماعلا ىأرلا ةقكن ) ةهجاوم ةبوعص -4
 ةتكنلل لظي امنيب ١ رخآلا فرطلا نم رخست ىتلا ' ةداضملا ةتكنلا ' بولسأب طقف اهتهجاوم
 . ريهامجلا نيب ىوقلا اهريثأت ىلوألا

 ٠- اهعبتت وأ اهراسم ديدحت ةيوعص كلذكو « ةتكنلا قالطإ ردصم ديدحت ةيوعص .

 نم ارهظم نوكت نأ نكمي ؛ صاخ هجوب ماعلا ىأرلا ةتكنو ء ماع هجوب ةتسكنلاو 2 *
 لثم ةيرخسلا ىلا اهعبطب ليمت ىتلا تاعمتجملا اميسالو تاعمتجلا ضعبل ةيمويلا ةايحلا رهاظم
 دق ىرخألا تاعمتجملا ىفو . ىمويلا ءاذغلاك اهيف تاكنلا لوادت نوكيو ..ىرصملا بعسلا-

 تالكشملاو ثادحألاو تابسانملا ىف ريهامجلا اهلوادتت ذإ ؛ ةيمسوم ماعلا ىأرلا تاكن نوكت



١ 

 تابانتلالا -- ةلودلا ةسائر تاباختنا : ةفلتخملا اهتايوتسمب تاباختنالا ءاضأ طششتو ٠ ةنيماعلا

 ةيبزدلا تاباختنالا - ةيدلبلا وأ ةيلحملا وأ ةيبعشلا سلاجملا وأ تايالولا تاباختنا - ةيناملربلا
 تامزألاو بورحلا ءانثأ تاكنلا لوادت رثكي امك .... اهريغو ةيدنألاو تاباقنلا تاباختنا -

 . اهلاكشأ ةفاكب ةيل ودلا تاعا رصلاو

 ىأرلا نع ريبعتلل ةيرهوجلا بيلاسألا دحأ ةتكنلا دعت ةيطارقميدلا تاعمتسجملا ىسفو
 . ماعلا ىأرلا رييغتل وأ «ماعلا

 وه - ةيسايسلا ةتكنلا ةصاخ - ةتكنلا بولسأ نوكي ةيطارقميدلا ريغ تاعمتجملا ىفو
 لئاسو قيرط نع اهنع ريبعتلا نكمي ال ىتلا تاهاجتالاو ءارالا نع ريبعتلل ديحولا بولسسألا
 . ةعورشملا لاصتالا



 :(1) مقر لكشلا

 : (؟ه) مقر لكشلا

 : (") مقر لكشلا

 (8) مقر لكشلا

 :(خ) مقر لكلا

 :49) مقر لكشلا

 ؛(١٠1] مقر لكشلا
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 ةيحديضوتلا لاكشألاو موسولا

 لاصتآ#] تايلمع لخآدت

  لبقتسملا - لسرملا

 يع انقالا مرهلا

 ةداضملا ةياعدتاو ةياعدلا نيب ةقفالعلا

 ةياعدلا تاقوعمو عمتجملاو ةباعدلا نيب ةقالعلا

 ةبماسلا تاغللا موفأ

 .ةاهئاشلا ةغابسع قرط

 0 ؛ تامئاشلا لحق ) تاعئاشلا ةمواقم قرط



 هرم امو ةلوملا مجآرم

 1 يافمكلاب اودورو لعطست بسح ةبترم "

 , م1914 , ىلقلا دو را ةيلودلا 8 ةياعدلاو ريهامجلاب لاصتالا . ردب دمحأ (أ)
 2 ةرواقلا.ماعلا ىارقأو ريمامجلاب لا اصتقألا مهتدلا ثسقم# نيذلا وبسم آخ
 7 196 2 ٠ ةيرسملا

5 0-34 5 

 90 1 م
 ردم دسم 2

 هم

 يول ةطسسنزيلا  ةوردكا يااا روع ةمجوتق ٠ , ىريبوامجلا لاصت#لا , وضيجمب . و ١ نوج (1]
 5 األ رهتشل أو ماس اودلل

2١ 

3 
 , ويقع عكاطصم. دمهم ؛ ةوجرت ١ كيفك وكلا ةسادسلاو ميالعألا لكأس ع أك ويجستت يق وبكت

 9 1 +5 . ةنافشلاو فار 11 وهتشا ةيرصملا ةيعمملا ؛ ةروأقلا خه ضن

 دلاله ةوداقلا ةديقتلاو ميوطتلا ءملعإلا هيك وهيه اركلاو لاف ا!صتأقلا وهب هوخأ (0)
 1017 4 عيزوتلاو

 . .بهكلا ملاك : ةرهاقلا م اضن ءارقاو ريهامجلاب اصتالاو ملغ يمسح دمحم ويموت (1)

 , عيرعلا وكفيلا واد: 2 ةرماقلا ه . لاستالا بيلاسأو لئاسو ةسارد ىف ةمدقأم , نم يع يكوش (9)
, 

 ع

 !- ةيسفنلا برعلاو ةياعدلا وضاقلا ل 0 + محم (#]

 00 0 .؟؟؟ :طسوألا قوشلا دمالع#ا
 44 ؛ عيرغلا 4سم وأد :هك رداقلا .ةياعدلاو 4271 . ةزمح ,ةيبطللا دبع 6

 2 م ا : مودال 1

 .1995* , ىبوخلا وكلا دآف ؛ ةرهاقلا ماعلا عأرلاو لاصتالا : هبعلا ىلدع ضطاع (1:)
 هدد ةمق موو عمعلف - 1 رأال :

 دوب“

 ع

<- 



 رم

 مستمع

 , ىبرعلا ركفلا واد : ةرهاقلا ,ماعلا ىأرلاو لاصتالا ىلإ لخدم . دبعلا ىلدع فطاع (11

9869 1. 

 9 أدام ثولأ هن بةكم : ةرهاقكلا . ةبيمالعألا تفاسابسلاو ماعلا يأولا 3 ليحك باقوأا ظل ان

 181 . ٠

 1986 . ةيرصملا ولجنألا ةبنكم : ةرهاقلا . نالعإلا , تاباص ليلخ (12)

 1991 . برعلا لجس عباطم : ةرهاقلا , ةينالعإلا تالمحلا طيطخت . نبيسح دمحم ربمس (10)

 1945 , تاعماجلل ةعابطلا واد : ةرهاقلا , ينالعإلا لاصتالا ةيلمع ء ملاعلا توفص (11)

 . 1999 « بتكلا ملاع : ةرهاقلا . ةماعلا تاقالعلل ةيملعلا سسألا , ةوجع ىلع 011

 ٠ ) )18بتكلا ملاع : ةرهاقلا , ةماعلا ثاقالعلا . نبسح دمحم ربمس . 1990

 0 ةرهاقلا , ةقيلخ ىفسحو نيطسلخق عبدو : ةمجوت . نك ةماعلا تاقالعلا , ؤونربب دواودإ(19)

 109 4 قرواعملا وأد

 ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا . مالعإلاو ةرادإلا نيب ةماعلا تاقالعلا , ىرهوجلا دمحم دومحم ("0)

 , ةطرشلا ةيلك : ةرهاقلا . ةطرشلا ىف ةماخلا تاقالعلا , نيرخآو نابع همحم ىدمح (1*1)
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 .رضنغلا ةهج مولعم وببغ : ةرهاقلا . ىبرعلا نطولا ىف ةيسفنلا برحلا . عييبر دماح (1*1*)

 "ط4

 . 1947" , ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا . ماعلا ىأرلا , تعلط زانبجاش (طا)

 تفوربب ) نانبل , هللا قزو فلآر : ةمجرت . :ايساببسلا ةياعدلاو ةياعدلا , نآدنوود ىج ("4)

 ظ .!987* , رشفلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا :

 ةيهلا : ةرهاقلا , ةياعدلاو مالعإاب هريخأتو ماعلا وأرلا ,متاح وداقلا دبع دمحم (؟"0)

 .1951 , باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 . 151 , ولجفألا : ةرهاقلا , ةيسايسلا ةيباعدلا , ليئاخيم هدبعو رميخم مالص (5"1)

 . 1482 , ىبرعلا ركفلا واد : ةرهاقلا . ةياعدلاو ماعألا , ةزمح فيطللا دبع (/)



 ق1 ١

 .1997* , وبرعلا ركفلا راد: ةرهاقلا , ماعلا ىأرلاو لاصتالا . دبعلا ىلدع فطاع (188)
 : ةرهفعلا ( قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ) ةيباختنالا ةياعدلا . ىضاقلا لامك دمحم (19)
 .1995 , قلؤملا

 )٠!( ا ةعسؤملا : ( توريب ) نانبل , خملا ليسغ , غابدلا ىوخفا +/19.

, 
 ةعابطلل ةيرحلا واد: ةرهاقلا . ةيلابربمإلا ةياعدلا بيلاسأ , يوادلا بببح دلاخ

)9*!( 

0 , 1 

 يطل ةيدمسلا راوسنألا افا ةرهاقلا ,سسابع نبا رهسفت نم سسايقملا ربوهت (11)
 .رشنلا خيرات مولعم ريغ ءرهنلاو
 2 معمر نم قارقفلا 1*7 ماممإلا , جورخلا رفس . ميدقلا دهعلا (1”1*)
 عموقلا نطولا نم : باتك نع داؤف نسح : لبلطنتو ضرع 8 ,مارهألا ةديرج ("2)

 ] ." كسا وز وزرسب دولك " ىدوعيلا بتاكلل , ليئارسإ ةلود مايق ىتح دوهيلل
 : .,1916 : ولجنألا : ةرهاقلا , ةيقيرفألا دافاقثلا . ميهاربإ حاتفلا دبع دمحم (”0)
 تيا ةمجرت : ةعاضشإلا ةيبولوكيس . ناحتسوب ويل- قووبلوأ نودووج (*)
 00 .195314 ., فراعملا راد : ةرهاقلا . قزر لبئاخبم هدبعو

 .1996 . ليلا ةعبطم : ةرهاقلا , ةيمالسإ ةيبرع سدقلا , دشأو جونا ديس (11/)
 ةعبطلا- مجئاغلا ةبشكم : ةرهاقلا . ةفللا هقف ىف لوصف , باوتلا دبع نآضمو (*8)
 .1981 .- ةكلاثلا

 تيس 577 بلا ناكملا ةيوقبع ةساآود : رعمم ةيصخش , نآادمح لامج (موز

 ' 1975 . لالهلا

 ريغ . تارتلا راد ةبتكم : ؛ ةوهاقلا لوألا ءزجلا ميظعتلا نآرقلل ريثك نبا وبسفت (4*)

 .رشنلا خيرات مولعم
 .1914 ويام .( ةيبرعلا- - ةيبيللا ةمزألا تارووطت :١ ةيلودلا ةعسابسلا ةلجم (21)

 وهب :ملقب (ايبهل وف جيلخلا وب ويرانيس رركتب له) لاقم  مويلا ملاعلا ةديرج (21)
 .1991 رباني 10 , ىديشرلا نيدلا
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 .1991 ريانب 8 . دقولا ةديرج (27*)

 1991 رباني ل , مارهألا ةديرج (42)
 .1991" ربانب “٠ ء:طسوألا قرشلا ةديوج (20)

 .1991* وبام . ةيلودلا ةسابسلا ةلجم (23)

 . 1991/11/1 ىف مارهألا ةديوج ريرحت سيئول " ىفاذقلا رمعم " سبئرلا حيومعت (21)

 . 1991/1/1 . رابخألا ةديرج (2غ4)

 . 1991/11/5 . روصملا ةلجم (29)

 .1991/11/1** . ةابحلا ةديرج '0٠(

 . 1990/2/11 , رابخألا ةديوج (01)

 مارهألا ؤكوم: ةرهافلا , وسنلاو ةوقلا ماهوأ“ : عيلخلا برح , لكيج نينسح دمعم (01(:)10)

 ظ . 1 وشنفلاو ةمجرتلل

 ةمجرخلل مارهألا زكرم : ةرهاقلا , عيللا ةفصاع : ىربكلا ةنكتفلا , مفانغ ميهاربإ (11)

 ظ .1991 ,رشنلاو

 . قباسلا عجرملا , لكبه نينسح دمحم (11")و (11)
 ." ةعبارلا ةعبطلا"- لوألا هدعلإ» ةيسفقنلا برحلاو ماعلا ىأرلا , عماهتلا راتخم (12)

 .191/9 . فراعملا راد: ةرهاقلا

 ةئيملا : ةرهاقلا . ةياعدلاو مالعآلاب هرثأتو ماعلا ىأرلا . متاح رداقلا دبع دمحم(50)

 .1991 . باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 . قباسلا عجوملا ., ىوارلا بيمح دلاخ (171)

 . قباسلا عجوملا  نامتسوب وبل - تروبلأ نودووج (11/)

 ةيرمملا ةئيملا : ةرهاقلا . ةيسننلا مرعلاو رصم . ناوضر مبهاربآ] باوقلا دبع (؟4)

 ] .1984 . باتكلل ةماعلا
 . قباسلا مجرملا , ىوارلا بيبح هلاخ (؟©)

 . قباسلا عجرملا , نامتسوب وبل - فرووبلأ نودووج (170)



 ل

 . 1989 سرام 5*1 . مويلا وابخأ ةدبوج (الاع)



 ملوسجسملا

 ةيلك " مالعإلا مسقب ةماعلا تاقالعلاو مالعإلا سردم -
 ايو مماعإلا ةيلكيو وب .> . نا ولح ةعماأج - بأ دألا

 .' ريوتكأ 5" ةعماجب * لاصّتالا نونفو مالعإالل ىلاعلا

 < .سعالا ةيلكي انيلسلا تايب نوثا مونتي. نوهاسم +
 * يباذألا :ةيلكب ضاضالا عبسفتر.* ةرهافلا ةسساخ

 ةصقلا : ىدتيدألا صصختلا ) باكتكلا داحتا وضع -

 ) ةريصقلا

 ةيرصملا ةقا دصلا ةيعمج ةرادإ سلجم سيئر بئان -

 ىويسأ ورفألا نماضتلل ةيرصملا ةنجللاإ وضعا -

 نونفلل ةيبرعلا ةيعمجلا ةرادإ سلجم سيئر بئان -

 . رمالعإلاو ةقاقثشلاو

 هيكوركلل ىرصملا داحتإلا ةرادإ سلجم وضع -

 19908 - 1١958 ) قباس ةطرش ءاول -
 9 5 ره اقلاو خيشلا رفكو ةيردنتكسإلا نمأ تايريدمب ماعلا قسضألا (

 سيئر - * ١هرملاإل : ١44 ىروشلاو بعشلا ىسلجم سرح - " ١و“ ع: 454

 ميظنت ريبخ - " .١95 : ا١وهملإل * ةيركسعلا ىزكرملا ىدصألا 3 تكشف

 وضع - 5" 1١9960 : ١954 " ةرادإلاو ميظنتلل ةماعلا ةرادإلاب ةراداو

 . ( ؟ ١5١54 : ١5998 " ةعياتملاو ثوحبلاو طيطختلل ةماعلا ةرا دإلا

 . ليقلا ىداو بابشل ىتاملربلا رمّتؤملاب قباس وضع -



 فلؤملل ردص

 .(1141 ماع ىلوبدم ) - ىرصملا ىناملربلا ماظنلا ١-
 ةيصصق ةعومجم : باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ) - ةبولقملا عاضوألا -؟
 ظ ظ . ( 1541 ماع

 طسوألا قرشلل ىمالعإلا زكرملا )- بعشلا سلجم باختنا نوناق حرش ١-
 ' .( 1948 ماع

 ماع طسوألا قرشلل ىمالعإلا زكرملا) - ىروشلا سلجم تاباختنا ليلد -5
 ظ .( 5

 . ( 111٠ ماع طسوألا قرشلل ىمالعإلا زكرملا) - امور ىلإ قيرطلا -5
 0 1155 - فلؤملا)  ةيباختنالا ةياعدلا -1

 فيلأت - ةيفونملا ةظفاحم نع ىمالعإ باتك " ةبيطلا ضرألا : ةيفونملا -1
 ."1131 ماع - كرتشم

 ىلوألا ةعبطلا - طسوألا قرشلل ىمالعإلا زكرملا ) - ةيمالعإلا تاعيرشتلا -4
 . ( ٠٠٠١ ماع ةيناثلا ةعبطلاو ١434 ماع

 قرشلل ىمالعإلا زكرملا ) ةرادإلا - ميظنتلا - لاصتالا : ةماعلا تاقالعلا -1
 م01 ماع طسوألا



 ةيوكفتا ةيكلمتا .قح

 ةقيرطب هضعب وأ هلك هلازتكتخا وأ ةقيرط ىأب وأ هجو
 ىرخأ ةقيرط ىأب وأ . عاجرتسالا وأ ريوصنتلا وأ لقنلا
 وأ ةيريوصت وأ ةيكيناكيم وأ ةينورتكيلا تناك ءاوس
 . كلذ فالخ وأ رئثويبمكلا ةزهجأ لالخ نم وأ ةيليجست

 < يع

 ' ظ ظ .. امدقمو

 رشآانلا

 طسوألا قرشلل ىمالعإلا زكرملا

 ( باهولا دبع ريمس )

 ةرهاقلا - ناتسيلا ش 45

 89155.15 : سكاقفو ت

 * ةيوغل ةعجارم ' ٠ رّسويبمك ةباتك '
 نيدلا ىيحم دمحم أ يحكتف ماشه .1

 وة7/ /158505 : حاديالا مقر
 5251-977--8 5 يتوحلا ميقركلا






